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งานเด่น สร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยชุมชน (เย่ียมแม่ ดูแลลูก) 
Key actors กลุ่ม อสม. 
ประชากรเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์, เด็ก ๐-๒ ปี 
พื้นที่ เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
วิทยากร นางพิสมัย ทองเพ็ญ ต าแหน่ง อสม.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา,  

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหม่ีจุบ
คราม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๐๖๐๗๐๙ 

 
๑.  ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
  
 แนวคิดในการด าเนินงานเพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยชุมชน ด้วยวิธีการดูแลตั้งแต่
ก่อนเกิดของกลุ่ม อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลพนา เน้นการท างานร่วมกันของท้องถิ่น (เทศบาล
ต าบลพนา) ท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน) หน่วยงานของรัฐ (โรงพยาบาลพนา)   และประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกันในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่ เป้าหมาย คือ ลูกเกิด
รอด แม่ปลอดภัย เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 เทศบาลต าบลพนา แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น ๖ หมู่บ้าน (๕ ชุมชน) จากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลพนา มีจ านวนประชากรทั้งหมด รวม ๒,๘๒๒ คน แยกเป็นชาย ๑,๓๓๗ 
คน หญิง ๑,๔๘๕ คน และมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด ๑,๑๙๔ ครัวเรือน ประชากรเฉลี่ย ๓ คนต่อครัวเรือน 
จากการเก็บข้อมูลผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพ้ืนที่ด้วยการจัดท าระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) พบว่า ต าบลพนามี
จ านวนประชากรในระบบ จ านวน ๒,๖๐๑ คน แยกเป็นชาย ๑,๒๑๕ คน หญิง ๑,๓๘๖ คน และมีจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด ๖๕๙ ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ มีเฉพาะบ้านเลขที่แต่ไม่
มีคนอาศัยอยู่ จ านวน ๕๓๕ ครัวเรือน สถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้ต้องการการดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ ดังนี้ ผู้พิการทั้งหมด จ านวน ๑๐๓ คน ร้อยละ ๓.๙๖ ความพิการแยกตามประเภท ได้แก่ การ
มองเห็น จ านวน ๒ คน การได้ยิน/ สื่อความหมาย จ านวน ๘๔ คน พิการทางกาย/เคลื่อนไหว จ านวน  ๕ 
คน พิการทางจิต/พฤติกรรม จ านวน ๘ คน และพิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้  จ านวน ๔ คน คนพิการ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน ๑๐๓ คน ร้อยละ ๑๐๐ คนพิการที่มีบัตรคนพิการและสิทธิการรักษาพยาบาลคน
พิการ จ านวน ๑๐๓ คน ร้อยละ ๑๐๐ มีหญิงตั้งครรภ์และเด็กเกิดใหม่ในพื้นที่ประมาณ ๑๒-๑๕ รายต่อปี 
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี ในเขตเทศบาลต าบลพนา มี
เส้นทางการพัฒนา ดังน้ี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลต าบลพนา ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม อสม. ด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานด้านสาธารณสุข กลุ่ม อสม. เล็งเห็นความส าคัญของงานอนามัยแม่และ
เด็ก เนื่องจากงานอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ประชากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพ่ือให้การตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดา        และ
ทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการดูแลเด็ก
ในช่วงปฐมวัย ๐-๕ ปี เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาชุมชนและสังคมให้สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาล



๒ 
 

พนา พบว่าทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม สาเหตุเกิดจากการที่ขณะตั้งครรภ์มารดามี
น้ าหนักตัวตลอดการตั้งครรภ์ต่ ากว่าเกณฑ์ แนวทางการดูแล และป้องกันการเกิดปัญหา     ดังกล่าวคือ
ต้องให้การดูแลที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพและเสริมทักษะการ
ดูแลหลังคลอด และทารกควรได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียวอย่างน้อย      ๖ เดือน ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูท่ีตอบสนองความต้องการของเด็กทุกด้านตามวัย การมีส่วนร่วมของชุมชนมีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง ดังนั้น กลุ่ม อสม. จึงเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด ดังน้ัน         กลุ่ม อสม. ๕ ชุมชน ใน
เขตเทศบาลต าบลพนาจึงได้จัดท าโครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิดถึง ๑ ปี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลต าบลพนา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์
ก่อน ๑๒ สัปดาห์ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์โดย   อสม. และครอบครัว มารดา
หลังคลอดและเด็กแรกเกิดถึง ๑ ปี ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน โดย
มี กลุ่ม อสม. บ้านพนา หมู่ที่ ๙ เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการ และด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 

เส้นทางการพัฒนางานเพ่ือการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปีในพื้นท่ี เกิดขึ้นจากการ     มี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาให้กับหญิงตั้งครรภ์         เด็ก ๐-
๒ ปี และครอบครัว โดยมีผู้ด าเนินการหลักคือ กลุ่ม อสม. ด้วยการสอดสองดูแล ให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชน จึงเป็นอีกแนวทางที่มีความส าคัญ    ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปีในพ้ืนท่ี 

 
๒.  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท างานเร่ืองเด่น 
          ๑) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๑ ปี ได้รับการดูแลแบบองค์รวม 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพ 
 ๒) หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิดถึง ๑ ปี ในเขตเทศบาลต าบลพนา    ได้รับ
การดูแล มีสุขภาพดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
 ๓) เพ่ือให้เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักตัวไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม 
 ๔) มีการค้นหาประชากรกลุ่มเป้าหมายและมีการจัดท าข้อมูลเพ่ือการดูแลอย่างเป็นระบบ 
 ๕) เพ่ือสร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดา
หลังคลอด และทารกแรกเกิดถึง ๑ ปี 
 
๓.  ประชากรที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 
  ๓.๑  ประชากรเป้าหมาย 
  ๑) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ 
ดังน้ี 
     (๑) หญิงตั้งครรภ์ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ (ของประชากรทั้งหมด) 
     (๒) เด็กแรกเกิด-๒ ปี จ านวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ (ของประชากรทั้งหมด) 
     (๓) ผู้สูงอายุ จ านวน ๕๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐๑ โดยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
จ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ (ของประชากรทั้งหมด) 
     (๔) ผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙ (ของประชากรทั้งหมด) 
  ๒) กลุ่มประชากรที่มีความเจ็บป่วยเร้ือรังหรือพิการ จ านวน ๖๒๒ คน ร้อยละ ๒๔.๐๐          
ของประชากรทั้งหมด (๒,๖๐๑ คน) ดังนี้ 
     (๑) เบาหวาน จ านวน ๑๔๔ คน  ร้อยละ  ๒๓.๐๒ ของประชากรที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือ
พิการ 
     (๒)  ความดันโลหิตสูง จ านวน ๒๒๓ คน  ร้อยละ ๓๕.๙๐ 



๓ 
 

     (๓)  ปวดข้อ/ข้อเสื่อม จ านวน ๓๖ คน  ร้อยละ ๕.๗๘ 
     (๔) ผู้พิการ จ านวน ๑๐๓ คน  ร้อยละ ๑๖.๕๖ 
     (๕) โรคหัวใจ จ านวน ๒๓ คน  ร้อยละ ๓.๖๙ 
     (๖) มะเร็ง จ านวน ๑๐ คน  ร้อยละ ๑.๖๐ 
     (๗) หอบหืด จ านวน ๒๙ คน  ร้อยละ ๔.๗๐ 
     (๘) ภูมิแพ้ จ านวน ๓๔ คน  ร้อยละ ๕.๕๐ 
     (๙) ไตวาย จ านวน ๒๐ คน  ร้อยละ ๓.๓๐ 
  ๓)  กลุ่มบุคคลที่ต้องการการได้รับความช่วยเหลือ/ดูแล  จ านวน ๔๐๖ คน ร้อยละ ๑๕.๖๐    
ของประชากรทั้งหมด (๒,๖๐๑ คน) ดังน้ี 
     (๑) เด็กแรกเกิด-๕ ปี จ านวน ๒๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๐ 
     (๒) ผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน ๕ คน  ร้อยละ ๐.๑๙ 
     (๓) ผู้ป่วยจิตเวช จ านวน ๘ คน  ร้อยละ ๐.๓๑ 
     (๔) ผู้ด้อยโอกาส จ านวน ๖๘ คน  ร้อยละ ๒.๖๑ 
    
๔.  วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
      ๑) จัดตั้งคณะท างานเพื่อการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมีองค์ประกอบจากภาคี
เครือข่ายและทุนทางสังคมท่ีมีศักยภาพที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) คณะท างานเพื่อการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก มีบทบาท ได้แก่  

๒.๑) จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ปัญหา
การด าเนินงานแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 

๒.๒) ร่วมกันก าหนดแนวทางขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพพ้ืนท่ี  
๒.๓) คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้มีการฝากครรภ์ก่ออายุ

ครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ค้นหามารดาหลังคลอดเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตนเอง และการดูแลเด็ก ๐-
๒ ปี และประสานงานไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามดูแล และให้บริการด้าน
สุขภาพ  

๒.๔) สนับสนุนอาหารเสริม ไข่ นมจืดขนาด ๒๕๐ ซีซี เกลือไอโอดีน ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
(ส าหรับอายุครรภ์ ๗ เดือน ขึ้นไป) และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน 

๒.๕) ประสานงานต่างๆ จัดหางบประมาณเข้ากลุ่ม 
๒.๖) ให้ค าปรึกษาแก่ ประชาชนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ 
๒.๗) ประเมินผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน 
๒.๘) ติดตามการด าเนินงานต่อเนื่อง 

   ๓) การน าใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการด าเนินงานการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
แรกเกิดถึง ๑ ปี เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี ของแบบส ารวจระดับ
บุคคลและครอบครัว (TCNAP) ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ คลินิกฝากครรภ์ กลุ่มแม่ฮักของโรงพยาบาล
พนา เป็นต้น 
    ๔) การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่ให้การดูแลกลุ่ม เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี การให้ค าปรึกษากับผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ในครอบครัว และให้
ค าปรึกษากับ อสม.จิตอาสาในพื้นที่  โดยการด าเนินการของโรงพยาบาลพนา ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
เทศบาลต าบลพนา การส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ เพื่อสร้างสวัสดิการ เป็นต้น 
  ๕) การใช้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต าบลพนา เป็นแผนงานในการท างานร่วมกันของชุมชน 
  ๖) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่ม อสม.  



๔ 
 

  ๔.๒ กลไกการด าเนินงาน 
    ๑) การสร้างทีมและก าหนดคณะท างาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดูแลกลุ่มหญิง

ตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี ที่มาจากทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ
ในพ้ืนที่ ภาคประชาชน เพ่ือการขับเคลื่อนงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ        การตรวจสอบและการ
ด าเนินการให้เหมาะสม โดยมีประธานกรรมการ คือ นางปิยะพร บุตรแก้ว และมีนางพิสมัย ทองเพ็ญ เป็น
หลักในการขับเคลื่อน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ 

๒) การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก       ๐-
๒ ปี ในเขตเทศบาลต าบลพนา เช่น คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้มีการฝาก
ครรภ์ก่ออายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ค้นหามารดาหลังคลอดเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตนเอง และ
การดูแลเด็ก ๐-๒ ปี และประสานงานไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามดูแล 
และให้บริการด้านสุขภาพ 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ นางพิสมัย ทองเพ็ญมีบทบาทหน้าที่คือ 
ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทุกภาคส่วน เป็นแกนน าหลักในการ           ด า
ด าเนินงานโครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก, นางจิตรา สาวิสิทธิ์ มีบทบาทหน้าที่คือการรับผิดชอบงาน   การ
ดูแลผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นประธาน CG แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ อสม.          ต่อ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, นางล าไพ  บุญพิพัฒน์ นางสุพรรณี  ฝังนิล นางวาสนา  รักษ์วิชา         นาง
สังวาลย์ มณีสาย นายเสงี่ยม  สายพะม่า มีบทบาทหน้าที่คือ คัดกรองและค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน 
แจ้งข้อมูลและประสานงานไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าว, 
นางสาวรัชนี  บุญมูล     นางเพชรา  รู้ข่าว นางสุวรรณี  ต้นเชื้อ นางวนิดา  อุทธา นางมาลินี ศรีเนตร มี
บทบาทหน้าที่คือ คัดกรอง ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือแม่หลังคลอด และตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ 
ตลอดจนแนะน าการดูแลเด็กแรกคลอด, นางสมหวัง อุดมพันธ์ นางสุวคนธ์  ดาโรจน์            มีบทบาท
หน้าที่คือให้บริการด้านสุขภาพ ประสานงาน จัดหางบประมาณเข้ากองทุน และให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัว
ในการดูแลหญิงตั้งตรรภ์และเด็กแรกเกิด 

๓) การน าใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการด าเนินงานการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก    ๐-
๒ ปี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล และการวิจัยชุมชน โดยเทศบาลต าบลพนาร่วมกับ
ผู้น าชุมชน จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ให้เป็นปัจจุบัน และ
น ามาใช้ประกอบการวางแผนการดูแล ช่วยเหลือและการรักษา และมีการด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
ต าบลแบบมีส่วนร่วม (TCNAP), ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ สถิติชีพ    และเทคนิค
วิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์ขณะคลอด หลังคลอด และเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการเผยแพร่
แก่ประชาชน 

๔) การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมท่ีให้การดูแลกลุ่ม ได้แก่ 
การจัดอบรมเกี่ยวกับการฝากครรภ์คุณภาพและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้กับ 

หญิงตั้งครรภ์/สามี และ อสม. โดยการด าเนินการของโรงพยาบาลพนา , การจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแล
เด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ให้กับหญิงตั้งครรภ์/สามี/ครอบครัว และ อสม. โดยการด าเนินการของโรงพยาบาล
พนา และการจัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้กับหญิงตั้งครรภ์ โดยการด าเนินการของเทศบาล
ต าบลพนา 

 ๕) การจัดท าแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการด าเนินงาน ได้แก่ รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา, แนวปฏิบัติในเรื่องของการจัดท า
โครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ เทศบาลต าบลพนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพนา และสาธารณสุข
อ าเภอพนา, แนวปฏิบัติในเรื่องของการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี โดย โรงพยาบาลพนา และ
แกนน า อสม. ได้แก่ นางพิสมัย ทองเพ็ญ นางรัชนี บุญมูล นางวาสนา รักษ์วิชา นางสมหวัง อุดมพันธ์ , 



๕ 
 

แนวปฏิบัติในเรื่องของการฝากครรภ์คุณภาพและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  โดย เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพนา 

๖) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือการดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 
อสม. ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี ได้แก่  เทศบาลต าบลพนา ได้ให้การดูแลช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆ การประสานงานเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
และการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก      ๐-๒ ปี ในชุมชน, 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลต าบลพนา โดยว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ 
อินทรจันทร์ ได้ให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการวางนโยบายในการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน ด้วยการ
ดูแลตั้งแต่การปฏิสนธิ จนกระทั่งเสียชีวิต เช่น โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก โครงการ อสม. ห่วงใย ใส่ใจ
สุขภาพชุมชน โครงการตรวจสุขภาพในชุมชน เป็นต้น, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา ได้ให้การดูแล
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการก ากับดูแลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ การวางกรอบนโยบายเพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชน เช่น การมีบันทึกข้อตกลง มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน
แรกของชีวิต เพื่อการดูแลพัฒนาการของเด็กให้สมบูรณ์มากที่สุด, โรงพยาบาลพนา ได้ให้การดูแล
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการอบรม อสม. ให้มีความรู้และความพร้อมในการดูแลประชากร ทุกกลุ่มวัยในชุมชน 
ท าให้ อสม. สามารถดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้ และท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งทุนทางสังคมอื่นๆ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่ม อสม. เช่น กลุ่มกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลพนา เป็นนวัตกรรม
องค์กรการเงินชุมชน ที่นางอนงค์ ภาแก้ว ผู้น าชุมชนได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ท าสัจจะวันละ ๑ บาท  
แล้วน ามาประยุกต์แนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ ๑ บาท ส าหรับใช้เป็นสวัสดิการภาคประชาชนขึ้น มีการ
จัดสวัสดิการส าหรับเด็กแรกเกิด ๕๐๐ บาท และผู้น าชุมชนทุกชุมชน ได้ให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
จัดสรรจิตอาสาในชุมชนในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน สร้างระบบการส่งต่อเมื่ อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และทันต่อสถานการณ์   

๗) การสร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
เช่น กลุ่ม อสม. มีการส ารวจประชาชนในความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้มีการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 
๑๒ สัปดาห์ รวมไปถึงการค้นหามารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิดถึง ๑ ปี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี โดยกลุ่ม อสม. จะมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา            และ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพนา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ในปัจจุบัน      วาง
แผนการด าเนินงาน ตลอดจนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๔.๓  ผู้ร่วมด าเนินการ  

ทุนทางสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้แก่ 
๑) เทศบาลต าบลพนา โดยว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา ที่

มีนโยบายในการให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่สามารถช่วยเหลือ และ
จัดหางบประมาณในการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี และจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพของคนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการค้นหาปัญหาในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยใช้การประชาคมเป็นเครื่องมือ มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมด าเนินการดูแล
สุขภาพชุมชนร่วมกับกลุ่ม อสม. มีกองการศึกษาซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
และพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

๒) โรงพยาบาลพนา โดยนายแพทย์อมรธีร์  ศรีสะอาด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา และ
ฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาล ให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์       และเด็ก 
๐-๒ ปี การควบคุมดูแลการท างานของกลุ่ม อสม. การให้ความรู้อสม. เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี และการเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่
สามารถช่วยเหลือ และจัดหางบประมาณในการดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก   ๐-๒ ปี และจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้างอาชีพและการจ้างงานในพ้ืนท่ี 



๖ 
 

๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลพนา ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก 
ตลอดจนเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

๔) กลุ่มกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลพนา เป็นนวัตกรรมองค์กรการเงิน
ชุมชน ที่นางอนงค์ ภาแก้ว ผู้น าชุมชนได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ท าสัจจะวันละ ๑ บาท   แล้วน ามา
ประยุกต์แนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ ๑ บาท ส าหรับใช้เป็นสวัสดิการภาคประชาชนขึ้น มีการจัด
สวัสดิการส าหรับเด็กแรกเกิด ๕๐๐ บาท 

๕) ผู้น าชุมชนทุกชุมชน ได้ให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดสรรจิตอาสาในชุมชนในการ
ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน สร้างระบบการส่งต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันต่อสถานการณ์ 

 
๔.๔ งานและกิจกรรมการดูแลและการด าเนินงานเยี่ยมแม่ดูแลลูกของกลุ่ม อสม. 

การถอดบทเรียนงานเด่นสร้างระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยชุมชน (เยี่ยมแม่ดูแลลูก) 
ของกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ วิเคราะห์งานและกิจกรรมของ
ทุนทางสังคมจ านวน ๖ ทุน ได้แก่ ๑) กลุ่ม อสม. ๒) เทศบาลต าบลพนา ๓) กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหือพื้นที่ เทศบาลต าบลพนา ๔) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา  ๕) โรงพยาบาลพนา 
๖) กลุ่มกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลพนา โดยมีรายละเอียดการถอดบทเรียนเรื่องเด่น 
พบว่า มีการด าเนินงานเด่น ๒ งานเด่น ได้แก่ ๑) วิธีการปรับระบบการบริการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ๒) วิธีการจัดสวัสดิการเพื่อการดูแลและช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ในเขตเทศบาลต าบลพนา โดยมีการด าเนินงานสนับสนุน ๓ งาน ได้แก่ 
๑) วิธีการพัฒนาศักยภาพ  ๒) วิธีการจัดท าฐานข้อมูล และ ๓) วิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านและ
ชุมชนเพื่อเอื้อต่อการดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง    ๒ ปี เป็นต้น ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

๔.๔.๑ การด าเนินงานเร่ืองเด่น วิธีการในการด าเนินงานและกิจกรรมเด่นส าหรับการดูแล
ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ประกอบด้วย วิธีการปรับระบบการบริการ และวิธีการ
จัดตั้งสวัสดิการสังคม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

     ๑) การปรับระบบการบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี 
การปรับระบบบริการมีทุนทางสังคมที่เป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลพนา กลุ่ม อสม. 

เทศบาลต าบลพนา และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา โดยมีงานและกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.๑) การตรวจคัดกรองปัญหาด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี 

โรงพยาบาลพนา ร่วมกับเทศบาลต าบลพนา ร่วมกันด าเนินงานอนามัยแม่และ
เด็กโดยการสร้างทีมสุขภาพให้ท างานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ท าให้มีความเข้าใจบทบาทของตนเองและสมาชิกในทีมมากยิ่งขึ้น โดยการมองที่ผู้ป่วยและหญิง
ตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี เป็นศูนย์กลาง วางเป้าหมายร่วมกัน ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และงานมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี จึงสามารถท าได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากบุคลากรใน
แต่ละสาขาย่อมมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน สามารถค้นหาปัญหา และหญิงตั้งครรภ์ได้รวดเร็ว 
และตอบสนองความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในเขตเทศบาลต าบล
พนานั้น ทีมดูแลประกอบด้วย ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพนา อสม. ในชุมชน และเทศบาลต าบลพนา ซึ่ง
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และเป้าหมายในการดูแลร่วมกัน เน้นการดูแลแบบ  องค์รวม และการเสริมสร้าง
พลังให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความสามารถในการดูแลตนเอง รวมทั้งให้หญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัวมีความรู้สึกเป็นสมาชิกหนึ่งในทีมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีม อสม. 
เพ่ือคัดกรองปัญหาด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี   หากพบความผิดปกติ จะมีการส่งต่อ
ข้อมูลให้ทีมแพทย์ในทันที 

๑.๒) การจัดรถบริการ ๒๔ ชั่วโมง เทศบาลต าบลพนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จัดบริการรถรับ-ส่ง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในกรณีฉุกเฉิน และภัยพิบัติ 



๗ 
 

๑.๓) การติดตามเยี่ยมบ้านและให้การดูแลและช่วยเหลือ ทีม อสม. จะมีการติดตาม
เย่ียมบ้านหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี ในชุมชน เพ่ือคัดกรองปัญหาด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และ
เด็ก ๐-๒ ปี   หากพบความผิดปกติ จะมีการส่งต่อข้อมูลให้ทีมแพทย์ในทันที 

๑.๔) การบูรณาการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ 
คณะท างานกลุ่ม อสม. โรงพยาบาลพนา สาธารณสุขอ าเภอพนา เทศบาลต าบลพนา 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาภาคประชาชน ใหก้ารดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี ได้แก่ 
กลุ่มแรกเกิด จะสอดส่องดูแลและประเมินพัฒนาการ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ สอดส่องดูแลการฝากครรภ์ 
การบ ารุงครรภ์ มีทีมดูแลประกอบด้วยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจากโรงพยาบาลพนา เป็นผู้ด าเนินงานหลักในการดูแลคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตใน
กลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด 
  ๒) การจัดสวัสดิการเพื่อการดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี 
   ๒.๑) การสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพโดยชุมชน 

  กลุ่ม อสม. โดยผู้ด าเนินงานหลักคือ นางพิสมัย ทองเพ็ญ ได้มีการสร้างเครือข่ายการดูแล
สุขภาพที่เข้มแข็งอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ท างานดูแลกลุ่มทุกกลุ่มวัย ผ่านการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ดูแลด้านการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งต่อการบริการสุขภาพ 
นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้มีการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอื่นๆในชุมชน เช่น หมอพื้นบ้าน 
และสมาชิกอสม. ในพื้นที่  โดยมีผู้ด าเนินงานหลัก ชื่อ นางจิตรา สาวิสิทธิ์  มีบทบาทหน้าที่คือการ
รับผิดชอบงานการดูแลผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นประธาน CG แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ อสม. ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, นางล าไพ  บุญพิพัฒน์ นางสุพรรณี  ฝังนิล นางวาสนา  รักษ์วิชา 
นางสังวาลย์ มณีสาย นายเสงี่ยม  สายพะม่า มีบทบาทหน้าที่คือ คัดกรองและค้นหาหญิงตั้งครรภ์ใน
ชุมชน แจ้งข้อมูลและประสานงานไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือกลุ่มคน
ดังกล่าว, นางสาวรัชนี  บุญมูล นางเพชรา  รู้ข่าว นางสุวรรณี  ต้นเช้ือ นางวนิดา  อุทธา นางมาลินี ศรี
เนตร มีบทบาทหน้าที่คือ คัดกรอง ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือแม่หลังคลอด และตรวจเยี่ยมให้
ก าลังใจ ตลอดจนแนะน าการดูแลเด็กแรกคลอด, นางสมหวัง อุดมพันธ์ นางสุวคนธ์  ดาโรจน์  มีบทบาท
หน้าที่คือให้บริการด้านสุขภาพ ประสานงาน จัดหางบประมาณเข้ากองทุน และให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัว
ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด 

  ๒.๒) การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
  สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ หรือสมาชิกในครอบครัว มีโอกาสฝึกหรือพัฒนาทักษะอาชีพ
เพ่ือเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จากการท ากิจกรรมในโครงการต่างๆ ในชุมชน เช่น การทอผ้า               การ
ท าแจ่วบอง   โดยมีผู้ด าเนินงานหลักคือ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมจุบคราม และกลุ่มท าแจ่วบอง        จัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องการท าน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร และฝึกทักษะด้านการจัดการ
ขยะในครัวเรือน การปลูกผักปลอดสารเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
  ๒.๔) การสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กร กองทุน ดูแลและช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์          และ
เด็ก ๐-๒ ปี 

กลุ่มสัจจะสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลพนา เป็นนวัตกรรมองค์กรการเงินชุมชน         ที่
นางอนงค์ ภาแก้ว ผู้น าชุมชนได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ท าสัจจะวันละ ๑ บาท แล้วน ามาประยุกต์
แนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ ๑ บาท ส าหรับใช้เป็นสวัสดิการภาคประชาชนขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาคนให้
เป็นคนดี มีความสามารถ โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือ จากกิจกรรมการออมเพ่ือน าไปจัดสวัสดิการซึ่งจะช่วย
ฟื้นฟูความสัมพันธ์อันเกื้อกูลกัน ตลอดจนช่วยพัฒนาความสมดุลของทุนในชุมชน มีรูปแบบบริหาร
การเงินคือ เมื่อออมได้ ๑๘๐ วัน จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ โดยมีกฎกติกามารยาทที่สมาชิกยอมรับและ
สมัครใจเข้าร่วม มีการการให้ความช่วยเหลือ เช่น เด็กแรกเกิด ๕๐๐ บาท รักษาตัว          ในโรงพยาบาล 
ให้คืนละ ๑๐๐ บาท ครั้งละไม่เกิน ๓ คืน ปีละไม่เกิน ๙๐๐ บาท (ปีละ ๓ ครั้ง, ครั้งละ ๓ คืน) ให้กู้ยืม ไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท จ่ายคืนครั้งละ ๕๐๐ บาท/เดือน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ 
เดือน ให้ทุนสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท 



๘ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลพนา สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ อสม. ด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน เช่น โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ๐-๕ ปี      
ในชุมชน, โครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะจิตอาสาดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน, โครงการเยี่ยมแม่
ดูแลลูก เป็นต้น 

๒.๕) การส่งเสริมการออม 
 เทศบาลต าบลพนา โดย ว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา
สนับสนุนให้มีการเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นโดยริเริ่มให้มีกาจัดตั้งกลุ่มสัจจะสวัสดิการชุมชน เพื่อจัด
สวัสดิการตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต และสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์เป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อย
หน่ึงกองทุนในชุมชน เช่น กลุ่มสัจจะสวัสดิการชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่จุบคราม กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น 
  

๔.๔.๒ การด าเนินงานสนับสนุน 
วิธีการในการด าเนินงานและกิจกรรมที่สนับสนุนการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๒ ปี    ใน

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนา ประกอบด้วย วิธีการจัดท าฐานข้อมูล  วิธีการพัฒนาศักยภาพ    และ
วิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนเพื่อเอื้อต่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๒ ปี      ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี    

๑) วิธีการพัฒนาศักยภาพ   
การพัฒนาศักยภาพมีทุนทางสังคมทีเป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลพนา เทศบาล

ต าบลพนา สาธารณสุขอ าเภอพนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา กลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาล
ต าบลพนา โดยมีงานและกิจกรรม ดังนี้ 

๑.๑) โรงพยาบาลพนา ซึ่งมีผู้ด าเนินการหลัก คือ นางสาวสุรางค์รัตน์ อึ้งวนิชบรรณ หัวหน้า
ฝ่ายเวชปฏิบัติและครอบครัว จัดฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๒ ปี      เช่น 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่แม่เด็กด้านโภชนาการ  การออกก าลังกายตามสภาพ
ร่างกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดสุรา บุหรี่ การฟื้นฟสูภาพตาม
ปัญหาสุขภาพ ดูแลเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี  การฝากครรภ์คุณภาพ เป็นต้น 

๑.๒) เทศบาลต าบลพนา ซึ่งมีผู้ด าเนินการหลัก คือ ว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลพนา จัดฝึกอาชีพให้แกหญิงตั้งครรภ์เพ่ือสร้างรายได้ เช่น การทอผ้า เป็นต้น 

๑.๓) สาธารณสุขอ าเภอพนา จัดอบรมการเป็น CG และเทคนิคการดูแลหญิงตั้งครรภ์     และ
เด็ก ๐-๒ ปี ให้แก่สมาชิก อสม. เพื่อให้สามารถดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๒ ปี ในชุมชนได ้

๑.๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา โดยนางเพลินพิตร อินทรจันทร์ ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังเด็กจมน้า 
และกิจกรรมการเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 

๑๕) กลุ่ม อสม. โดย นางพิสมัย  ทองเพ็ญ ให้ค าแนะน าญาติและครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์
และเด็ก ๐-๒ ปี เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถดูแลคนในครอบครัวได้ 

๑.๖) เปิดโอกาสให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นทั้งเวทีการประชุมทั่วไป และการประชุมเฉพาะเรื่องส าหรับหญิ งตั้งครรภ์  เช่น การเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน กรรมการกลุม่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
เป็นต้น 

 
๒) วิธกีารจัดท าฐานข้อมูล 
การจัดท าฐานข้อมูล มีทุนทางสังคมทีเป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

เช่น นางสุวรรณี ต้นเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ นายวีระศักดิ์  ทองพุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพนา เช่น นางพิสมัย ทองเพ็ญ นางนิตยา ลัดดาห์ นางสุดใจ แหวนเงิน เป็นต้น รวมไปถึง 
ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน  โดยมีงานและกิจกรรม ดังนี้ 



๙ 
 

๒.๑) เทศบาลต าบลพนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชื่อทีมวิจัยชุมชน เทศบาลต าบลพนา    โดย
มีประธาน คณะกรรมการคือ ว่าที่ พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ มีหน้าที่ในการส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ๐-๒ ปี คนยากจน คนด้อย
โอกาส และ ผู้พิการ เป็นต้น และท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล เช่น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ จ านวน ร้อย
ละของหญิงตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละของเด็กเกิดมีชีพ จ านวน ร้อยละของการมีภาวะแทรกซ้อนในหญิง
ตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม จ านวน ร้อยละของแม่วัยรุ่น จ านวน ร้อย
ละของการฝากครรภ์ ๕ ครั้งคุณภาพ จ านวน  เป็นต้น 

๒.๒) โรงพยาบาลพนา ท าหน้าที่ ในการรวบรวมข้อมูล เช่น เช่น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
จ านวน ร้อยละของหญิ งตั้งครรภ์  จ านวน ร้อยละของเด็กเกิดมีชีพ จ านวน ร้อยละของการมี
ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม จ านวน ร้อยละ
ของแม่วัยรุ่น จ านวน ร้อยละของการฝากครรภ์ ๕ ครั้งคุณภาพ จ านวน  เป็นต้น 

๒.๓) กลุ่ม อสม. โดยนางพิสมัย ทองเพ็ญ มีหน้าที่ในการจัดท าแผนที่เดินดิน เพ่ือค้นหา และ
ก าหนดที่อยู่อาศัยของหญิงตั้งครรภ์ เด็ก ๐-๒ ปี เพ่ือการติดตามเยี่ยมบ้านและให้การดูแลและช่วยเหลือ 
ตามความเร่งด่วนของสภาพปัญหา 

๒.๔) กลุ่ม อสม. ร่วมกับ ฝ่ายเวชปฏิบัติและครอบครัว โรงพยาบาลพนา และเทศบาลต าบล
พนา เป็นผู้น าใช้ข้อมูล เพื่อการวางแผนด าเนินงานโครงการ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติเพื่อการดูแล กลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่ เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ๐-๒ ปี คนยากจน คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ เป็นต้น ใน
ชุมชน 

 
๓) วิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนเพื่อเอื้อต่อการดูแลและช่วยเหลือกลุ่ม

เปราะบางในพื้นที่ เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ๐-๒ ปี คนยากจน คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ เป็นต้น  
การปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนเพื่อเอื้อต่อการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เช่น 

หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ๐-๒ ปี  คนยากจน คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ เป็นต้น มีทุนทางสังคมทีเป็น
ผู้ด าเนินการ ได้แก่ กลุ่ม อสม. เทศบาลต าบลพนา กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน 
โดยมีงานและกิจกรรม ดังนี้ 

๓.๑) เทศบาลต าบลพนา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน โดย นายวีระ
ศักดิ์ ทองพุ่ม จิตอาสา โดยนางพิสมัย ทองเพ็ญ ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมของบ้านที่มีหญิงตั้งครรภ์ 
และเด็ก ๐-๒ ปี เพื่อให้มีความปลอดภัย เช่น การเก็บของมีคม วัตถุอันตราย เชือก เพื่อป้องกันอันตราย
ส าหรับผู้ป่วยและคนรอบข้าง การช่วยท าความสะอาด สิ่งของ เครื่องใช้เพื่อไม่ให้หมักหมม   เป็นแหล่ง
รวมเชื้อโรค เป็นต้น 

๓.๒) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล ได้สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ ได้มีการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การช่วยท าความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ช่วยเหลืองานบุญประเพณี อ านวย
ความสะดวกในงานและกิจกรรมของชุมชนและร่วมแนะน าให้ค าปรึกษา คุณแม่รายใหม่ และแม่วัยรุ่นเป็น
ต้น  

๓.๓) นางพิสมัย ทองเพ็ญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพนา ประสานให้การช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยโดยการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว บ้านพักฉุกเฉิน หรือที่พักอาศัยในลักษณะการ
สงเคราะห์ เช่น วัด ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น 

๓.๔) กลุ่ม อสม. ประสานให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์ 
เพ่ือให้มีการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต เช่น การปรับบ้านและสภาพแวดล้อมให้กับหญิง
ตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่เพียงล าพังในบ้าน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ อาหาร การท ากิจวัตร 
อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

๓.๕) กลุ่ม อสม. สนับสนุนให้หญิ งตั้งครรภ์ ในชุมชนเข้าถึงอาหาร น้ าสะอาด การ
รักษาพยาบาลตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนอาหารเสริมจ าพวกนมและไข่ สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย ได้รับการดูแลสุขภาพตามความจ าเป็น ได้รับอาหารที่เพียงพอ เป็นต้น 



๑๐ 
 

๕. ผลที่เกิดขึ้น 
 การด าเนินงานการดูแล ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี มีดังนี ้

๑) ผลต่อการดูแลติดตามเยี่ยมกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ผู้ได้รับการดูแลจากการ
ติดตามเยี่ยมจากกลุ่ม อสม. ดังนี้ ผู้ตั้งครรภ์ จ านวน ๑๓ ราย โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญในการติดตามเย่ียม 
เช่น สภาวะสุขภาพ สถานการณ์ฝากครรภ์ หลักการดูแลสุขภาพ หลักโภชนาการ เป็นต้น 

๒) ผลต่อระบบการดูแล พบว่า หญิงตั้งครรภ์ ทั้งหมด จ านวน ๑๓ ราย ได้รับการดูแลครบทุกราย  
ซึ่งคลอดแล้วจ านวน ๙ ราย หญิงหลังคลอดให้นมบุตรด้วยนมมารดาครบ ๙ ราย มีทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม จ านวน ๓ ราย และได้รับการดูแลจนกลับมามีน้ าหนักปกติ และมีพัฒนาการปกติ 
การด าเนินงานของโรงพยาบาลพนาและอสม. สามารถค้นหาหญิงตั้งครรภ์ และดูแลได้เพิ่มมากขึ้น 
ครอบคลุมเป้าหมายในเขตพื้นที่ต าบลพนา ซึ่งให้การช่วยเหลือ ดูแลได้ตรงกับสภาพของปัญหา และ
ความต้องการของแม่และผู้ปกครองเด็ก และสามารถให้บริการด้านสุขภาพได้ครอบคลุมทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว  

๓) ผลต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ พบว่า จ านวนครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมอาชีพ มีจ านวน ๑๓ ราย โดยมีทุนทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรม ฝึกทักษะในการสร้าง
อาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีจุบคราม กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอผ้าจากสีธรรมชาติ กลุ่มท าแจ่วบอง เป็นต้น  

๔) มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงานการดูแล ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี    ใน
พื้นที่ เช่น แนวปฏิบัติในการสนับสนุนอาหารเสริมไข่ นมจืดขนาด ๒๕๐ ซีซี เกลือไอโอดีน ส าหรับ หญิง
ตั้งครรภ์ (ช่วงอายุครรภ์ ๗ เดือนขึ้นไป) และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน โดย
การด าเนินการหลักของกลุ่ม อสม. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝากครรภ์คุณภาพ โดยการด าเนินการของ
โรงพยาบาลพนา มีธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต าบลพนา โดยเทศบาลต าบลพนา     เป็นผู้ด าเนินการ
หลัก 

๕) มีกองทุนช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ คือ กลุ่มสัจจะสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลพนา โดยมี
จ านวนสมาชิก ๙๑๖ คน มีเงินทุนหมุนเวียน จ านวน ๖๒๘,๙๖๑.๔๕ บาท มีประธานกองทุน คือ        นาง
อนงค ์ภาแก้ว 

 
๖. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

๖.๑) ผลที่ เกิดขึ้นจากการปรับระบบการบริการเพื่ อส่ งเส ริมคุณภาพหญิ งตั้ งครรภ์               
และเด็ก ๐-๒ ปี     

(๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า มีผู้ที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยทีมงานจาก
โรงพยาบาลพนา และ กลุ่ม อสม. ดังน้ี หญิงตั้งครรภ์ จ านวน ๑๓ คน และผลที่เกิดขึ้นเพ่ิมเติม ได้แก่กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่เอง เสมือนมีญาติมา
เย่ียม และดูแล, มีทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม จ านวน ๓ ราย ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจาก
ข้อมูล คลอดแล้ว ๙ ราย ยังไม่คลอด ๔ ราย หญิงหลังคลอดให้นมบุตรด้วยนมมารดา  ๙ ราย      คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และมีหญิงตั้งครรภ์ ๙ รายที่คลอดแล้วนั้น พบภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด ๓ ราย คือ คลอด
ท่าผิดธรรมชาติ (เอาขาออก) ๑ ราย และระยะการคลอดไม่ด าเนินตามธรรมชาติ ๒ ราย ซึ่งทั้ง ๓ ราย 
คลอดอย่างปลอดภัย 

(๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า โรงพยาบาลพนา และเทศบาลต าบลพนา มีการ
สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยร่วมมือกับกลุ่ม อสม. ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี    
โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญคือ ประชุมชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก 
จากนั้นแกนน าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการฝาก
ครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ค้นหามารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด – ๑ ปี เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล และให้การสนับสนุนอาหารเสริมไข่ นมจืดขนาด ๒๕๐ ซีซี เกลือไอโอดีน 
ส าหรับ หญิงตั้งครรภ์ (ช่วงอายุครรภ์ ๗ เดือนขึ้นไป) และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 



๑๑ 
 

๖ เดือน และ ผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ได้แก่ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
  (๓)ผลต่อชุมชน พบว่า หญิงตั้งครรภ์ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นภาระแก่
ครอบครัวและสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติ และ ผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ได้แก่ มีการด าเนินงาน 
นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวทั้ง ๕ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แม้จะไม่มีคนดูแล หญิงตั้งครรภ์ก็
สามารถดูแลตัวเองได้ และอยู่อย่างมีความสุข 

๖.๒) ผลที่เกิดขึ้นจากการวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี    
ต าบลพนา 

(๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า มีการจัดสวัสดิการให้กับหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรก
เกิด ได้แก่ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยมีทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องคือ กลุ่มสัจจะสวัสดิการชุมชน 
เทศบาลต าบลพนา สวัสดิการด้านรายได้และการประกอบอาชีพ โดยมีทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง คือ กลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และผลที่เกิดขึ้นเพ่ิมเติม ได้แก่ การช่วยเหลือเม่ือแรกคลอด โดยมีทุนทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องคือ กลุ่มสัจจะสวสัดิการชุมชน เทศบาลต าบลพนา 

(๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า เกิดการบริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้น มีการน าใช้
ข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในระบบการท างานมากขึ้น เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
พัฒนาการช่วยเหลือได้ตรงจุด  
  (๓)ผลต่อชุมชน พบว่า ประชาชนเข้าใจบทบาทตนเองมากขึ้น มีความรัก เอ้ืออาทรต่อกัน    มี
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง เข้าใจบทบาทความเป็นพลเมือง เกิดคนที่มีจิตอาสา จากจ านวนน้อย
เพ่ิมเป็นจ านวนมากขึ้น 

๖.๓) ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพ 
(๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า หญิงตั้งครรภ์ ได้รับความรู้และทักษะ ในเรื่องของการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โภชนาการ  การออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย การรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดสุรา บุหรี่ การฟื้นฟูสภาพตามปัญหาสุขภาพ ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 
๒ ปี  การฝากครรภ์คุณภาพ และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์  ได้รับความรู้และทักษะในเรื่องของการให้
ก าลังใจ และทักษะการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โภชนาการ  การออกก าลังกายตาม
สภาพร่างกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดสุรา บุหรี่ การฟื้นฟู
สภาพตามปัญหาสุขภาพ ดูแลเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี  การฝากครรภ์คุณภาพ และผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม 
ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และคนในชุมชน 

(๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า มีการสร้างเครือข่ายของคณะท างาน เช่น 
โรงพยาบาลพนา จัดอบรมให้ความรู้กับบุคากรและคณะอสม. ในต าบลพนา เทศบาลต าบลพนา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาด้านการท างานวิจัยของชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ เข้ามา
สนับสนุนงบประมาณในด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาคนพนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๓) ผลต่อชุมชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่สามารถเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
อื่นๆจากองค์กรภายนอก เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเกิดระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน
โดยชุมชน (เย่ียมแม่ ดูแลลูก) 

 
๖.๔) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดท าฐานข้อมูล 
(๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า ประชาชนได้รับการดูแล สง่เสริม พัฒนา ในทุกกลุ่ม

วัย  โดยท่ีไม่ทอดท้ิงใครไว้ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เสมอภาค 

(๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า โรงพยาบาลพนา และ อปท. มีฐานข้อมูลสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ที่ถูกต้อง น ามาใช้ประกอบการวางแผนการดูแล ช่วยเหลือ
และการรักษา ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ ผลที่เกิดขึ้นเพ่ิมเติม ได้แก่     มี



๑๒ 
 

การวางแผนโดยการใช้หลัก เข้าใจ เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
เข้าถึง ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาค 

(๓)ผลต่อชุมชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงศักยภาพในชุมชนของตนเอง เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน มาเพิ่มมูลค่าเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ จากที่เม่ือก่อนเป็นสิ่ง
ที่คนในชุมชนมองข้าม 

 ๖.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนเพื่อเอื้อต่อการดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เช่น หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ๐-๒ ปี เป็นต้น 

(๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า มีบ้านของหญิ งตั้งครรภ์  ที่ ได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๓ หลัง และมีทุนทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อม 
ได้แก่ เทศบาลต าบลพนา โรงพยาบาลพนา ผู้น าชุมชน และกลุ่ม อสม. 

(๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า มีการสร้างการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เกิด
ความเช่ือมโยงบทบาทของแต่ละองค์กรให้ท างานร่วมกันได้  

(๓)ผลต่อชุมชน พบว่า คนในชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๓ 
หลัง ท าให้กลุ่มเปราะบางสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่เป็นภาระแก่คนอื่น 
  


