
บทที่ ๒ 
ผลการดำเนินโครงการ 

๒.๑. ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ 

การจัดทำโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยทีมแกนนำชุมชน/ภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน จำนวน ๒ วัน มีผู้เข้าร่วมอบรม ๗๐ คน  ทุก
คนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการบริโภคเกิดเป็น
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้
แต่ละหมู่บ้านมีการจัดบูทโครงการของหมู่บ้านตัวเอง มานำเสนอในงาน  ให้แต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านการจัดการสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ   ใน
การนำเสนอข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพแก่ชุมชนและสร้างเครือข่ายแกนนำการ
พัฒนาด้านสุขภาพ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหมู่บ้านในตำบลกำแพงทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ได้เข้าร่วม จัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ศูนย ์สุขภาพชุมชนกำแพง โรงพยาบาลละงู  ได ้จ ัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้นำ 
การเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน ๘๖,๕๙๕ บาท โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือขับเคลื่อนงาน และวางแผนการดำเนินโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง 

- ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน 

กิจกรรมที่ ๒ อบรมทีมผู้นำชุมชน/ภาคีเครือข่ายจำนวน ๒ วัน 
- มีการจัดอบรมในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพภายในทีม ผู้นำสี่ทิศ สายธารชีวิต 
- การทำงานเป็นทีม กิจกรรม “มองให้เห็นความเชื่อมโยง” เรียนรู้ภายใน ด้วยสติตื่นรู้ 
- การเรียนรู้ ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง 
- กิจกรรมต้นไม้เจ้าปัญหา 
- คือต้นไม้ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรม ได้คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา โดยวิธีการเอาต้นไม้เจ้าปัญหา มาให้คิด

วิเคราะห์ ยกตัวอย่างต้นไม้แห่งโรคเบาหวาน มาให้แก้ปัญหา มาคิดวิเคราะห์ 
- Check Out เรียนรู้ชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้แต่ละหมู ่บ้านมีการจัดบูทโครงการของหมู่บ้านตัวเอง  
มานำเสนอในงาน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ บุคลากรของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง นำโดย 
คุณบุญศรี มาลินี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลกำแพง 



ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหมู่บ้านในตำบลกำแพงทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

- ให้แต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านการจัดการสุขภาพ 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ในการนำเสนอข้อมูล 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของสุขภาพ แก่ชุมชน 
- สร้างเครือข่ายแกนนำการพัฒนาด้านสุขภาพ 

กิจกรรมมอบรางวัล การประกวดบูทหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
๑. มีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนร้อยละ ๑๐๐ 
๒. แกนนำชุมชน/ภาคีเครือข่าย มีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพในชุมชน 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชน/หมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
๔. เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๒.๕๙ 
๖. อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๔.๗๘ 

๒.๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
๑. แกนนำชุมชน/ภาคีเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพในชุมชน 

จากการทำแบบประเมินก่อน และ หลังการอบรม ร้อยละ ๘๐ 
๒. ชุมชน/หมู่บ้าน มีขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนร้อยละ ๕๐ 
๓. เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๒.๕๙ 
๕. อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๔.๗๘ 
๖. ชุมชน/หมู่บ้านมีการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ ๙๐ 

๒.๓. การประเมินกิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมทีมพี่เลี้ยง เพื่อขับเคลื่อนงาน และวางแผนการดำเนินโครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง 

วัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินกิจกรรม ครั้งที ่๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ผู้ประเมิน นางสาวบุญศรี มาลินี 

 

 

 



๑. รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการ 
check in ทำความรู้จักทีมพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ตำบลกำแพง พูดคุยกิจกรรมในโครงการที่เป็นประเด็น
หลักๆ คืออบรมทีมแกนนำชุมชน จำนวน ๒ วันและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ   
ดึงแกนนำมาเป็นพี่เลี้ยง ท่าแลหลาโมเดล กิจกรรมทำความเข้าใจแกนนำด้วยตาราง ๖ ช่อง 

วัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินกิจกรรม ครั้งที ่๒ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เนื้อหาในวันนี้ 

๑. คนทำงานในชุมชนที่เป็นแกนหลัก – รอง 
๒. การบ้านตามตาราง ๖ ช่อง มีม่าย ให้ดำเนินการ 
๓. ผู้ประสานงานหลักคิดอย่างไร 
๔. การอธิบายโครงการ มาตอบโจทย์ที่ทำให้ชัด 
๕. เครื่องมือที่ใช้ ต้นไม้ชุมชน/ภูเขาน้ำแข็ง 

กิจกรรมโครงการ 
๑. อบรมทีมแกนนำชุมชน ๒ วัน 
๒. กิจกรรมเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
๓. การรายงานผลโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกิจกรรม ประชุมทีมพ่ีเลี้ยงครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ 
น. การเตรียมการจัดประชุม ทีมทำงาน บุญศรี, ประกาศิต, จุรีพร (วันแรก), มีนา, รสนา (วันที่ ๓), อาอีฉ๊ะ, 
บรรจง (ท่าแลหลา), เชษฐ์, วราภรณ์, นิตยา, ชญาณิณณ์ 
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ทีมพี่เลี้ยงจาก รพ.ละงู, เทศบาลตำบลกำแพง สถาบันวิจัยท้องถิ่นจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนกำแพง จำนวน ๑๐ คน 

๓. ผลการดำเนินกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน 
 ดำเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วน เพราะ        

๔. ผลการประเมินกิจกรรม เช่น ผลการทดสอบ การสังเกต เป็นต้น 
ครั้งที ่ ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะทำงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมและงบประมาณท่ีได้รับ และวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้แก่คณะทำงาน 



 
ครั้งที่ ๒ ประชุมรายละเอียดของกิจกรรมในมารจัดอบรมโครงการ 
ครั้งที่ ๓ การเตรียมการก่อนการจัดอบรม ด้วยตาราง ๖ ช่อง 

๕. สรุปผลการประเมิน 
 สำเร็จตามวัตถปุระสงค/์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ ความร่วมมือ ความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม และบทบาท
ของชุมชนในการสร้างศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 

 ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยที่ทำให้ไม่เกิดผลสำเร็จ         

๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากติดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด–๑๙ ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า ส่งผลให้เกิด

การขยายโครงการ 
๗. ข้อเสนอแนะ 

-  
  

กิจกรรม ( phase  ๑   ก.พ.- ก.ย. ๖๓) ผูรั้บผดิชอบ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

๑.ประชุมทีมพ่ีเล้ียง คร้ังท่ี ๑ วนัท่ี25 จ๊ิ

๒.ประชุมทีมพ่ีเล้ียง คร้ังท่ี  ๒ ติดโควิด วนัท่ี4 จนท.PCU

มีทีมอสม.ม.4,  5  ทีมสกว.ชวนพาท าโครงการ

อสม.บา้นทา่แลหลาเป็นทีมพ่ีเล้ียง

๓.ประชุมทีมพ่ีเล้ียง คร้ังท่ี  ๓ เวลา13.00 น วนัท่ี 19 จนท.PCU

๔อบรมทีมแกนน า /ภาคีเครือขา่ยชุมชน หมูล่ะ ๕ คน วีนท่ี  22-23 จนท.PCU

จ านวน  ๖๐ คน  ทีมพ่ีเล้ียง ๑๐ คน

จ านวน  ๒  วนั เวลา8.30- 16. 30

๕.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ วนัท่ี 20 จนท.PCU

หมูบ่า้นจดัการสุขภาพ จ านวน ๑ วนั 8.30-16.30น

หมูบ่า้นละ /ร.ร. ละ ๑ เร่ือง 

จดับูท๊/นิทรรศการ และน าเสนอ วนัท่ี 2 จนท.PCU

การประกวด

๖. รายงานผลโครงการ/สรุปโครงการ วนัท่ี27 จ๊ิ

๗. ประชุมทีมพ่ีเล้ียง เพ่ือขบัเคล่ือน วนัท่ี 10 สาว/เยาะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลง

อสม. ม4 และม.5  เขา้ร่วม 

เวลา13.00 น

แผนปฏิบติังานโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าการเปล่ียนแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ต าบลก าแพง  อ  าเภอละงู  จงัหวดัสตูล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เดือน



รูปภาพและกิจกรรมประชุมทีมพ่ีเลี้ยงครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง 
 

      
 

      
  



ภาพกิจกรรมการประชุมทีมพี่เลี้ยง ครั้งที่ ๒ 
วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง 
 

       
 

  



ภาพกิจกรรมการประชุมทีมพี่เลี้ยง ครั้งที่ ๓ 
วันที ่๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง 
 

      
  



กิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมทีมผู้นำชุมชน/ภาคีเครือข่ายจำนวน 2 วัน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ผู้ประเมิน นางสาวบุญศรี มาลินี 
๑. รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการ 

๑.๑. วันที่ ๑ 
๑. เรียนรู้ภายใน check in ความรู้สึกและความคาดหวัง 
๒. สันทนาการสร้างสัมพันธภาพ 
๓. สถานการณ์ภาวะสุขภาพตำบลกำแพง 
๔. บรรยายเรื่อง “วิกฤติ โอกาส และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนละงู” 
๕. บรรยายเรื่อง “สถานการณ์โลก ความซับซ้อน (Complexity) ของปัญหา” 
๖. เรียนรู้ภายใน ด้วยสติตื่นรู้ 
๗. กิจกรรม “ผู้นำสี่ทิศ” 
๘. กิจกรรม “สายธารชีวิต” 

๑.๒. วันที่ ๒ 
๑. เรียนรู้ภายใน check in แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน 
๒. สันทนาการสร้างสัมพันธภาพ 
๓. กิจกรรม “การทำงานเป็นทีม” 
๔. กิจกรรม “มองให้เห็นความเชื่อมโยง” 
๕. เรียนรู้ภายใน ด้วยสติตื่นรู้ 
๖. กิจกรรมกลุ่ม“ร่วมคิด ร่วมพลัง กำหนดเส้นทางสู้วิกฤติเพ่ือคุณภาพชีวิตชาวกำแพง” หมู่บ้านสรุป

ประเด็นปัญหาสุขภาพ และจัดทำโครงการแก้ปัญหาโดยการของบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
ทีมแกนนำ/ภาคีเครือข่ายในชุมชน จำนวน ๖๐ คน 
ทีมพี่เลี้ยงจาก รพ.ละงู, เทศบาลตำบลกำแพง สถาบันวิจัยท้องถิ่นจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนกำแพง จำนวน ๑๐ คน 
๓. ผลการดำเนินกิจกรรม 

 ดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน 
 ดำเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วน เพราะ        

๔. ผลการประเมินกิจกรรม เช่น ผลการทดสอบ การสังเกต เป็นต้น 
๔.๑. แกนนำชุมชน/ภาคีเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพในชุมชนจาก
การทำแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ร้อยละ ๘๐ (ก่อนการอบรม  ร้อยละ ๖๐) 
๔.๒. ชุมชน/หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ร้อยละ ๕๐ 
๔.๓. เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 



๔.๔. อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๒.๕๙ 
๔.๕. อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๔.๗๘ 

๕. สรุปผลการประเมิน 
 สำเร็จตามวัตถปุระสงค/์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ ความร่วมมือ ความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม และบทบาท
ของชุมชนในการสร้างศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 

 ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยที่ทำให้ไม่เกิดผลสำเร็จ         

๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากติดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด–๑๙ ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า ส่งผลให้เกิด

การขยายโครงการ 
๗. ข้อเสนอแนะ 

-  
  



ภาพกิจกรรมการประชุมทีมผู้นำชุมชน /ภาคีเครือข่าย 
วันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓๓ 

      

      

      

       



๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

      

     

 
 

  



กิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ประเมิน นางสาวบุญศรี มาลินี 
กิจกรรมที่ดำเนินการ  กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
๑. รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการ 

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้แต่ละหมู ่บ้านมีการจัดบูทโครงการของหมู่บ้านตัวเอง        
มานำเสนอในงาน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ บุคลากรของ ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลกำแพง นำโดย 
คุณบุญศรี มาลินี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลกำแพง 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหมู่บ้านในตำบลกำแพงทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในช่วงเช้ามีการเปิดลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ    
ทุกคน มีการกล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ๑ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
มาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลกำแพง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวโดย หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล
กำแพง คุณ บุญศรี มาลินี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง 

- ให้แต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านการจัดการสุขภาพ 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ในการนำเสนอข้อมูล 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของสุขภาพ แก่ชุมชน 
- สร้างเครือข่ายแกนนำการพัฒนาด้านสุขภาพ 
กิจกรรมที่ ๒ ชมการแสดงเปิดงานในชุด แดนซ์กระจาย เป็นการแสดงของของผู้เข้าร่วม

โครงการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากปิง 
กิจกรรมที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงูเดินชมบูทนิทรรศการ โครงการของแต่ละหมู่บ้าน

ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านและร่วมพูดคุยทักทายกับผู้เข่าร่วมโครงการทุกท่าน 
กิจกรรมที่ ๔ มีการเปิดเวทีเสวนาตำบลกำแพง ตำบลสุขภาวะหมู่บ้านการจัดการสุขภาพ 

ดำเนินการจัด การเสวนาโดย คุณสมหมาย หลังเถาะ พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง 
ร่วมกับ นายวิรัช โอมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านโกตา นายสมชาย เหมาะแหล่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านปลัก
มาลัย ว่าที่ รต.สิทธิพร ลิมาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านท่าแลหลา หัวข้อหลักในการเสวนา การพัฒนาแกนนำ
ด้านการจัดการในเรื่องสุขภาวะ หมู่บ้านการจัดการสุขภาพ 

- บริบทของพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่ มีการดำเนินงานอย่างไร ในเรื่องสุขภาวะ 
- กระบวนการในการดำเนินงานในพ้ืนที่ ใช้กระบวนการใด 
- แนวทางในการพัฒนา และเสริมสร้าง กิจกรรมด้านสุขภาพ 
มีการนำเสนอประเด็นเพิ่มเติม จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ประเด็นเรื่องการลดอุบัติเหตุ บริเวณ

สามแยกเขาขาว เสนอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่แยกดังกล่าวมีการ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก 



กิจกรรมที่ ๕ การประกวดบูทหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โดยมี นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน, นาย
วิรัช โอมณี และนางวิชุมา พิชญ์วรกุล ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการจัดประกวดบูทหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 

ทีมแกนนำ/ภาคีเครือข่ายในชุมชน จำนวน ๗๐ คน 
ทีมพ่ีเลี้ยงจากรพ.ละงู, และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง จำนวน ๑๕ คน 

๓. ผลการดำเนินกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน 
 ดำเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วน เพราะ        

๔. ผลการประเมินกิจกรรม เช่น ผลการทดสอบ การสังเกต เป็นต้น 
๔.๑. ชุมชน/หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ร้อยละ ๕๐ 
๔.๒. เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๔.๓. อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๒.๕๙ 
๔.๔. อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ ๔.๗๘ 
๔.๕. ชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ ๙๐ 

๕. สรุปผลการประเมิน 
 สำเร็จตามวัตถปุระสงค/์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ ความร่วมมือ ความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม และบทบาท
ของชุมชนในการสร้างศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 

 ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยที่ทำให้ไม่เกิดผลสำเร็จ         

๖. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากติดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด–๑๙ ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า ส่งผลให้เกิด

การขยายโครงการ 
๗. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกในครั้งต่อไป 
  



ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
วันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู 
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      


