










นายธนภัทร ทวยจัด
(อบต.วังใหม่)

นางสาวพัชรี มีวัฒนะ 
(อบต.บางคนที) นางสาวณัฎฐิ กา อ นทร์ศวร     

(อบต.บางคนที)
นางสาวรุ่งท พย์ ทองใบ 

(อบต.บางคนที)

นางกมลท พย์ จ ตตะค า 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ทต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



นางสาวโนรี ส ตรานนท์
(อบต.เสม็ดใต้)

นางสาวว ไลลักษณ์ ศ ร ประเสร ิ
(อบต.เสม็ดใต้)

นางสาวอ สร ยาภรณ์ ธรรมคุณ
(อบต.ดวนใหญ่)

นางสาวสุวภัทร ทองจันทร์
(สกจ.ลพบุรี)

นายธีรเมธ น ลวรรณ์
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบล
ทต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 

จ.ล าพูน



นางสาวฉัตรสุดา สุทธ นนท์ 
(อบต.บึงคอไห) นางวน ดา ศรีพรหมษา (ศวช.)

นางสาวปิยวรรณ รักญาต  
(อบต.บึงคอไห)

นางสาวจ รณัิกานต ์อ นตบุตร
(ทต.วังน  าเย็น)

นางสาวปิยวรรณ สารวีรรณ์
หัวหน้าส านักปลัด 

อบต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์



นายน รันดร์ ปานศรี 
(อบต.ราชสถ ตย์)

นางสาวพ มพ์ว ภา นาคเถื่อน
(สกจ.ลพบุรี)

นางิ ต กา  บุตรปรารมภ์ 
(อบต.ราชสถ ตย์)

นางสาวพ ศภรณ์ วัฒนวรางศ กูร 
(อบต.ราชสถ ตย์)

นายพ พัฒนพงศ์ โกมาร
ผู้อ านวยการกองการศึกษา

ทต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ 
จ.กาฬสินธุ์

นายกร บุระวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

อบต.หนองหมี 
ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร



นางสาวดุษณีย์ รองกลัด 
(อบต.ท่างาม)

นางสาววาสนา เหลือส งกุล
(อบต.ท่างาม)

นางสาวมลฤดี โพธ โต
(อบต.ท่างาม)

นางสาวกาญจนา พ ศแพว
(อบต.ท่างาม)

นางอรอนงค์ รังว เศษ
ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม
ทต.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม 

จ.มหาสารคาม

นางนันท ดา ปรีดี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
ทต.หลักเมือง  อ.กมลาไสย 

จ.กาฬสินธุ์



นางปัทมา บุญสวน 
(อบต.บ้านข่อย) นายประจักษ์ สนามทอง

(อบต.บ้านข่อย.)

นางสาวปราณี แดงเขียว (ทต.พระแท่น) นายสุนทร เพียรทอง
(ทต.พระแท่น)

นางสาวใกล้รุ่ง  จ ตตรง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

อบต.วังใหม่ อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี



นางสาวสไบแพร เศษสุวรรณ์ 
(ทต.กลางหมื่น)

นางสาววรรณณ ษา แดนดงย ่ง 
(ทต.กลางหมื่น)

นางรักษ์ชนก หัสพ มพ์ (อบต.หนองบัว)
นางวราพรณ ์อุดมสัย
(อบต.หนองบัว)

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
อบต.บางคนที อ.บางคนที 

จ.สมุทรสงคราม 

นายยัสรูด น กานา
ประธาน อสม.ต าบลสะเอะ 

อบต.สะเอะ อ.กงปีนัง จ.ยะลา



นางสาวอุมาภรณ์ ม่วงเพชร
(ทต.กลางหมื่น)

นายรัตนะกูล เห็นประเสร ิ 
(อบต.บ้านดอน)

นางสาวมาล ณี เนตรสุวรรณ 
(อบต.บ้านดอน)

นายดนุสรณ์ พ รักษา 
(อบต.บ้านดอน)

นายยาการียา ดีเยาะ
อ านวยการกองการศึกษา

อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายยาลี ดือราแม
เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี



นางสาวบัวหลัน ห นแก้ว 
(ศวช.)

นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย 
(อบต.บ้านข่อย)

นายวันชัย ทุ่งเกรียงไกร 
(อบต.บ้านข่อย)

นางสาวรุ้งนภา ช่างดี 
(อบต.ดวนใหญ่)นายนเรศ ดวงยอด

ผู้อ านวยการ รพ.สต.ทัพหลวง
ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

พ.จ.อ.หญ งคณัสนันท์ ส ทธ ศักด ์
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา



นางสาวเอมวดี ก าจัด (อบต.ดวนใหญ่) นางสาววาลี ภารไสว (อบต.นาจ าปา)พ.จ.อ. ปัญญา สุจร ต (ทต.ธาตุทอง) ส.อ.ภาค น เนาวสาร (ทต.นาจ าปา)

นายซาฮาบูด ง ยะโก๊ะ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส



ผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน

แบ่งผู้เข้าร่วม เป็น ๑๐ กลุ่มๆ ละ ๓๐ คน 
น่ังเป็นรูปตัวยูหันหน้าเข้าเวที 

จอ LCD

ทางออก

เวที

ทางออก

เจ้าหน้าที่ Zoom
คณ

ะท างาน
คณ

ะท างาน
คณ

ะท
 าง
าน

คณ
ะท
 าง
าน

ท่ีนั่งว ทยากร Leader Talk



โหวตเลือก ๓ อันดับที่เห็นสอดคล้อง
ในแต่ละข้อค าถาม

อธ บายค าตอบ ทั ง ๔ ข้อ

๑. อธ บาย
ค าถาม

๒. พูดชี น า
กลุ่มย่อย

๓. ระดม
ความค ด ๔. แจก

บัตรค า

๕. เขียน
บัตรค า

๖. เก็บ
บัตรค า

๗ . เขียน
ค าตอบลง
ตาราง

เรียนรู้จาก
ค าถาม ๔ ข้อ

หาข้อสรุปภาพรวม

๒

รายงาน
สถานการณ์

๓

รายงานผล
การว เคราะห์

Leader 
Talk

ร่วม
ก าหนด
ท ศทาง

ชี แจง
กระบวนการ

โซน 

๑ ๖๕

• ข้อเสนอ
บทบาท
ชุมชน
ท้องถ ่น  
๔ ภาค 

• การขับเคลื่อน
เครือข่ายร่วม
สร้างชุมชน
ท้องถ ่นน่าอยู่ 
ประเด็นการ
ควบคุม
โรคต ดต่อ

การควบคุม
โรคต ดต่อ
• ทต.ง ม
• อบต.ดวน
ใหญ่
• ทต.บ้านดอน
• ทต.ท่าศาลา

๔

ทบทวน
ระบบ

• ทบทวน
ระบบการ
ควบคุม
โรคต ดต่อ
โดยชุมชน

ใช้เวลา ๑๐ นาที ใช้เวลา ๒๐ นาที ใช้เวลา ๓๐ นาที ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง

ระดมความค ด
ตอบค าถาม ๔ ข้อ 
ๆละ ๓๐ นาที





ประชากรทั งหมด ๑,๖๔๖,๘๐๘ คน
เด็กปิมวัย ๐-๕ ปี  ๖๐,๓๔๒ คน (๓.๖๖ %) เยาวชน ๑๙๙,๓๒๔ คน (๑๒.๑๐%)
ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ นไป ๓๔๕,๓๗๐ คน (๒๐.๙๗%)
คนพ การ ๓๖,๙๕๒ คน (๑๕.๑๔%) วัยท างาน ๑,๐๗๗,๒๙๕ คน (๖๖.๔๒%)
ผู้ป่วยจ ตเวช ๕,๘๘๙ คน (๓๕.๗๕%) ผู้ป่วยต ดเตียง ๓,๓๗๕ คน (๐.๒๐%) 

เบาหวาน

ความดันโลห ตสูง

ปวดข้อ/ข้อเสื่อม

หัวใจ

โรคไขมันในเลือด
ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้

โรคความดันโลห ต

เบาหวาน

โรคไขมันในเลือด

หัวใจ

๔.๒๙%
๑๑.๓๓ %
๑๕.๗๑ %

๓๒.๒๔ %

๕.๓๙ %
๒๐.๕๘ %

๒๖.๘๔ %

๓.๔๐ %
๓.๖๓ %

๑๘.๖๓ %
๒๖.๕๐ %

๓.๔๕ %
๑๐.๑๓ %

๑๕.๗๔ %
๓๗.๐๑ %

๕๓.๙๖ %
แพทย์ 

๑ คน : ประชากร ๔,๗๘๗ คน
พยาบาล 

๑ คน : ประชากร ๑,๐๓๐ คน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๑ คน : ประชากร ๑,๕๒๓ คน
นักว ชาการสาธารณสุข

๑ คน : ประชากร ๒,๓๙๐ คน
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข

๑ คน : ประชากร ๔,๗๗๓ คน
ผู้ช่วยพยาบาล

๑ คน : ประชากร ๒,๖๒๒ คน

ผู้ป่วยโรคเรื อรัง ๓๕๗,๒๘๗ คน (๒๐.๙๗%) ผู้ป่วยระยะท้าย ๓๒๑ คน (๐.๐๒%)



พื นที่หรือสถานที่เส่ียง ๓,๘๔๐ แห่ง

จ านวนครัวเรือน 
๘๔,๐๓๕ ครัวเรือน

ประชากรทั งหมด ๒๖๒,๐๗๔ คน
เพศชาย ๑๒๙,๐๕๘ คน (๔๙.๐%)
เพศหญ ง ๑๓๓,๐๑๖ คน (ร้อยละ ๕๑.๐%)

พื นที่ทั งหมด
๓๙ พื นที่

• องค์การบร หารส่วนต าบล ๒๐ แห่ง
• เทศบาลต าบล ๑๖ แห่ง

• อบต. ต าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
• ทต.เวียงเทอง อ.เท ง จ.เชียงราย
• ทต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน
• ทต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
• ทต.น  าแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
• อบต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย
• อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ร ม จ.เชียงใหม่
• ทต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
• อบต.บ้านหวด อ.งาว จ.ล าปาง
• ทต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
• อบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

ภาคเหนือ 
๒๓ พื นที่

• อบต. ยางขี นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
• ทต.วาปีปทุม อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
• อบต. ส าโรงตาเจ็น อ. ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ 
• ทต. บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 

ภาคอีสาน ๔ พื นที่

ภาคใต้ ๘ พื นที่

• ทต. พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
• อบต.บางคนที อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม
• อบต. เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ. ฉะเช งเทรา
• ทม. วังน  าเย็น อ.วังน  าเย็น จ. สระแก้ว

ภาคกลาง ๔ พื นที่

• ทต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
• อบต. ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
• อบต. เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
• อบต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
• อบต.ง ม อ.ปง จ. พะเยา 
• อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง
• ทต.พุเตย อ.ว เชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
• ทต. ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 
• ทต. ไทรย้อย อ.เน นมะปราง จ.พ ษณุโลก
• อบต. จันท มา อ.ลานกระบือ จ. ก าแพงเพชร 
• อบต. ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
• อบต.พรหมน ม ต อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์

• คก.พัฒนาต าบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
• คก.พัฒนาต าบลทุ่งสง อ. นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
• ทต. ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 
• อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ. พัทลุง 
• ทต.ปร ก อ.สะเดา จังหวัดสงขลา 
• อบต. ตะบ  ง อ. สายบุรี จ. ปัตตานี 
• ทต. กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธ วาส จ.นราธ วาส 
• อบต.แว้ง อ. แว้ง จ. นราธ วาส 

• เทศบาลเมือง ๑ แห่ง 
• คณะกรรมการพัฒนาต าบล ๒ แห่ง

ร้านค้า ๑,๘๓๓ แห่ง 

วัด ๒๒๐ แห่ง 

ศุนย์เรียนรู้ในชุมชน ๒ แห่ง 

ศาลาอเนกประสงค์ ๘๐ แห่ง 

โรงเรียนปอเนาะ ๙ แห่ง 

ศพด.๘๐ แห่ง 

โรงเรียน ๑๖๓ แห่ง 

มัสย ด ๓๘ แห่ง 

ตลาดสด ๙๒ แห่ง 

สถานที่ออกก าลังกาย ๒๔๖ แห่ง 

ร้านอาหาร ๗๘๒ แห่ง 

ร้านตัดผม ๓๑๕ แห่ง 

คร สตจักร ๗ แห่ง 

กลุ่มเสี่ยง ๕,๓๑๙ คน (๒.๐๓%)
•มาจากท้องที่นอกราชอาณาจักร  
๒๘๑ คน (๕.๒๘%)
•มาจากจังหวัดที่มีการระบาดวงกว้าง
๕,๐๓๘ คน (๙๔.๗๒%)

กลุ่มเป้าหมาย

สถานการณ์ระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคต ดต่ออันตรายโดยชุมชนท้องถ ่น



ข้อ ๑ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

จัดท าแผนด าเน นการ
๑) ก าหนดวิสัยทัศน์
๒) จัดท าแผนงาน
๓) สนับสนุนงบประมาณ
ระดมทุนทรัพยากร
๔) จัดต้ังทีมควบคุม
โรคต าบล หมู่บ้าน

สร้างเครือข่ายการดูแล ช่วยเหลือ

สร้างการมีส่วนร่วมของทุนทางสังคม
๑) มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ
๒) สร้างผู้น าด้านสุขภาพ
รุ่นใหม่ บุคคลต้นแบบ
๓) สร้างแครือข่ายชุมชน
ต้นแบบ

ข้อ ๗ ค ดร เร ่มสร้างสรรค์
หาทางออกให้ชุมชน
ท้องถ ่น และไม่หยุดน ่ง

จัดท าและใช้ิานข้อมูล 
ควบคุมโรคต ดต่อ
ท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 
พื้นที่เสี่ยง
ข้อมูลสถานการณ์
โรคติดต่อ

ข้อ ๑๐ ท างานร่วมกับ
ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน

ข้อ ๒ ตั งใจเอาใจ
ใส่รับผ ดชอบหน้าที่ 

ข้อ ๓ ซื่อสัตย์
สุจร ต โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ข้อ ๔ รักษาไว้ซึ่ง
คุณธรรมมีจร ยธรรม
ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ประเพณี

ก าหนด กฎฐ กต กา
๑) ก าหนดข้อตกลง
๒) ก าหนดแนวปฏิบัติ เช่น การ
สวมหน้ากากอนามัย การเว้น
ระยะห่าง งานศพ เป็นต้น

๑) จัดให้มีศูนย์กลาง
บริหารจัดการ
๒) สร้างและพัฒนา
อาสาสมัคร
๓) ฝึกอบรม ฝึกทักษะ
๔) สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ให้กับเครือข่าย
การควบคุมโรคติดต่อ

การจัดการความรู้และสรุปบทเรียน
๑) การจัดมีระบบการควบคุมโรคติดต่อ
๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓) สร้างรูปแบบการดูแลที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
๔) สรุปบทเรียนการควบคุมโรคติดต่อ
๕) จัดท าหลักสูตร

๑) ประสานเครือข่าย
๒) รณรงค์สื่อสารให้รู้เท่าทันด้านสุขภาพ
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายในการ
ควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มเสี่ยง
ต้องแยกกักตัว

เด็ก ๐-๕ ปี เดินทางมาจาก
จังหวัด/ประเทศ

เสี่ยงคนพิการ ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยเร้ือรัง ติดเตียง ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยติดเชื้อ

เจ้าของ ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่บริการหรือพื้นที่

สาธารณะเช่น 
ร้านอาหาร ร้านตัดผม 
ตลาดสด วัด โรงเรียน  

รพ.สต./
หน่วยงานรัิ

กลุ่มเสี่ยง

ผู้รับผ ดชอบพื นที่เสี่ยง

อปท.

กลุ่มองค์กรชุมชน/
ภาคประชาชน

ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน

บทบาทผู้น า

จัดตั งศูนย์เฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคต ดต่อในทุกต าบล

ข้อ ๖ เรียนรู้และพัฒนางาน
ด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูล
ในการพัฒนางาน

ข้อ ๘ ร่วมสร้างผู้น า
ชุมชนท้องถ ่นรุ่นใหม่

สรุปผลการว เคราะห.์..ข้อเสนอบทบาทผู้น าชุมชนท้องถ ่นจากเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถ ่นฯ ๔ ภาค

คุณลักษณะผู้น า

ส่งเสร มสนับสนุนหรือ
สร้างมาตรการในการ
สร้างส ่งแวดล้อมทุก
พื นที่















๑. อธ บาย
ค าถาม

๒. พูดชี น า

๓. ระดม
ความค ด ๔. แจกบัตร

ค า

๕. เขียน
บัตรค า

๖. เก็บบัตร
ค า

๗ . เขียน
ค าตอบลง
ตาราง

อธ บายค าตอบ
ทั ง ๔ ข้อ

โหวต 
เลือก ๓ อันดับ

หาข้อสรุป
ภาพรวม

เรียนรู้จาก 
ค าถาม ๔ ข้อ

ข้อ รายการ คะแนน
๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

๑ .........
๒ .........
๓ ..........
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผู้น าท าอย่างไรในการ
ควบคุมโรคต ดต่อจึงจะ
ส าเร็จ

คุณลักษณะของผู้น าใน 
๑๐ ประการ ข้อไหนจ าเป็น
ที่สุด ในการควบคุม
โรคต ดต่อ

อยากเห็นท ศทางการควบคุม
โรคต ดต่อของเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถ ่นน่าอยู่อย่างไร 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ ่น
น่าอยู่จะสานพลัง(พลังพื นที่ พลัง
ผู้น า พลังนวัตกรรม และพลัง
องค์กร) ในการควบคุมโรคต ดต่อ
อย่างไร

๑

๒ ๔

๓

ค าถาม

ใช้เวลา ๑๐ นาที ใช้เวลา ๒๐ นาที ใช้เวลา ๑๐ นาที

ใช้เวลา ๒๐ นาที



๑. การป้องกันการแพร่กระจายเชื อโรคต ดต่อ 
๒. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต ดต่อ 
๓. การฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 





ท างานร่วมกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วน

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ หาทางออกให้ชุมชนท้องถ ่นไม่หยดุน ่ง

ประพฤต ตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม

รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จร ยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม

ตั งใจเอาใจใส่รับผ ดชอบต่อหน้าที่

ซื่อสัตย์ สุจร ตโปร่งใส ตรวจสอบได้

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

คุณลักษณะของผู้น า ๑๐ ประการ

๑
๒

๓
๔
๕

เรียนรู้ และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน

ร่วมสร้างผู้น าชุมชนท้องถ ่นรุ่นใหม่

สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ

๖
๗

๘
๙

๑๐

สุดยอดผู้น า

ผู้น าขับเคลื่อน

ผู้น าทรงคุณค่า





๑. การป้องกันการแพร่กระจายเชื อโรคต ดต่อ 
๒. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต ดต่อ 
๓. การฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 



๑๐๐ ๕๐ ๑๐


