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การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนบ้านบุ่งเข้  ต าบลหนองแสง  อ าเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 
1. บริบทและปัญหาในชุมชน 

ต ำบลหนองแสง  อ าเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก มีจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมด 9 หมู่บ้ำน  ได้ด ำเนินโครงกำรสร้ำงวัคซีนใจ
ชุมชนคนบ้านบุ่งเข้”  จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 4 บ้ำนเนินหินแร่ หมู่ 5 บ้ำนหนองแสง หมู่ 6 บ้ำนสันป่ำตั้ง และหมู่ 8 บ้ำนบุ่งเข้
ใน ลักษณะทำงกำยภำพโดยทั่วไป อยู่บริเวณที่รำบเชิงเขำติดพื้นที่ป่ำ ประชำชนตั้งบ้ำนเรือนเป็นกลุ่มๆ ด ำรงชีวิตอยู่กันแบบเรียบง่ำย 
กำรคมนำคมเดินทำงสัญจรค่อนข้ำงล ำบำก ไม่มีรถโดยสำร มีประชำกรทั้งสิ้น 2,268 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 1,083 คน (ร้อยละ 
47.75) เพศหญิง จ ำนวน 1,185 คน (ร้อยละ 52.25) ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงำน จ ำนวน 1,086 คน ประกอบอำชีพเกษตรกรรม จ ำนวน 
715 คน (ร้อยละ 65.83) รองลงมำ คือ อำชีพรับจ้ำง จ ำนวน 324 คน (ร้อยละ 29.83) และน้อยที่สุด คือ อำชีพรับรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน12 คน (ร้อยละ 1.10) ชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ ใช้ภำษำถิ่นท่ีเรียกว่ำ ไทย-พวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนีม้ีประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำมในท้องถิ่นที่สืบต่อกันมำ  ปัจจุบันพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ออกไปท ำงำนนอกหมู่บ้ำนมำกขึ้น เนื่องจำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตรไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ อีกทั้งครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยำย ผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น วัยท ำงำนเป็นก ำลังส ำคัญ
หลักในกำรหำรำยได้ ซึ่งเดินทำงไปท ำงำนต่ำงจังหวัด แต่ไม่ว่ำจะไปท ำงำนอยู่ห่ำงไกลเพียงใด ลูกหลำนที่ท ำงำนต่ำงจังหวัดจะกลับมำ
หำครอบครัวในวันหยุดและในช่วงเทศกำลส ำคัญของหมู่บ้ำน 

ถ้ำกล่ำวถึงปัญหำชุมชน เช่ือว่ำทุกปัญหำย่อมมีทุกที่ แต่ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ำย ท ำให้ผ่ำนพ้นปัญหำนั้นมำได้ 
อำทิเช่น ในปี 2559 โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบลบ้ำนบุ่งเข้รว่มกับอำสำสมัครสำธำรณสุข เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสรมิสุขภำพ
ประชำชน ได้ด ำเนินกำรคัดกรองเชิงรุกโรคเจ็บป่วยเรื้อรังประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป จ ำนวน 801 คน  พบว่ำ ประชำชนในพ้ืนท่ีมีควำม
เสี่ยงต่อโรคเบำหวำน จ ำนวน 230 คน (ร้อยละ28.71) และมีควำมเสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 340 คน (ร้อยละ 42.44)  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งเข้ร่วมกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ ประกอบด้วย ผู้น ำชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน อสม. อบต. และหน่วยงำนในพ้ืนท่ีจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อวำงแผนแก้ปัญหำโรคเรื้อรังในพื้นที่ โดยได้ด ำเนินกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ลดเสี่ยง ลดโรคครบทุกหมู่บ้ำนจนประสบควำมส ำเร็จ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับหมู่บ้ำนข้ำงเคียงเข้ำมำศึกษำดูงำน นอกจำกน้ี มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรเด่นๆ ในหมู่บ้ำน อำทิ กำรจัดตั้งโฮมสเตย์ หมู่บ้ำน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ กลุ่มแม่บ้ำน /วิสำหกิจชุมชน โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนในกำรคิดค้น พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
จนถึงทุกวันนี้  ภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพของชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้  ได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดหำงบประมำณ และองค์ควำมรู้
จำกภำคีเครือข่ำยนอกชุมชน ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร วิทยำลัยพยำบำล
ต ำรวจ และหน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ พัฒนำชุมชนอ ำเภอปำกพลี  เกษตรอ ำเภอปำกพลี และศูนย์ฝึกอำชีพจังหวัดนครนำยก ในกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ชุมชนบ้ำนบุ่งเข้ได้มีกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน เพื่อหำปัญหำและควำมต้องกำร จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 
และจัดท ำแผนชุมชนเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยผู้เข้ำร่วม ประกอบด้วย ตัวแทนประชำชนอย่ำงน้อย 1 คนต่อครัวเรือน 
เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของครัวเรือนในแต่ละหมู่ที่รับผิดชอบเป็นประจ ำทุกเดือน จึงส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงคน 
และเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง ด้วยควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยในชุมชนท่ีมีควำม
โดดเด่น “ท าจริง เห็นผล และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”  
2. สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ 
  ปี 2563 - 2564 จังหวัดนครนายกและหลายๆ พ้ืนที่ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อโควิด – 19  ศูนย์
ปฏิบัติกำรสู้ภัยโควิด – 19 จังหวัดนครนำยก ได้พบผู้ป่วยผู้ติดเช้ือโควิด -19  รำยแรกในจังหวัด  ในวันที่ 7 เมษำยน 2564 ที่ต ำบล
คลองใหญ่ อ ำเภอองค์รักษ์ หลังจำกนั้นประมำณ 11 วัน พบผู้ติดเชื้อโควิด -19  เพิ่มขึ้นจำก 1 รำย เป็น 18 รำย กระจำยในทุกอ ำเภอ 
ซึ่งจำกข้อมูล Timeline ผู้ป่วยติดเช้ือโควิด -19 พบว่ำ ผู้ป่วยมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดนครนำยก และ 3 ใน 18 รำยนั้นเป็นประชำชน
อำศัยอยู่ในอ ำเภอปำกพลี แต่ได้รับเช้ือจำกกำรสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม และท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อโควิด-19 ได้อย่ำงรวดเร็วจำกกำรเดินทำงไป-กลับในกำรท ำงำนข้ำมจังหวัด 
      ต่อมำในวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ต ำบลหนองแสง พบผู้ป่วยผู้ติดเช้ือโควิด -19 รำยแรก เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงวัย
ท ำงำน อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนหนองแสง อ ำเภอปำกพลี ได้เดินทำงไปต่ำงจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่พบกำรระบำดของเช้ือโควิด-19 



เป็นจ ำนวนมำก ได้รับเช้ือและเป็นพำหะเข้ำมำในพื้นที่ หลังจำกนั้นอีก 3 วัน พบผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอีก 2 รำยในครอบครัวเดียวกัน            
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ครอบครัว จ ำนวน 15 คน เนื่องจำกทั้งหมดไปมำหำสู่กันระหว่ำงครอบครัว ทีมงำนเคลื่อนที่เร็วในหมู่บ้ำน ออก
ติดตำมกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงให้เข้ำรับกำรดูแลรักษำอย่ำงทันท่วงที และมีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขร่วมกับศูนย์สั่งกำรในระดับต ำบล
หนองแสง ออกปฏิบัติหน้ำที่ให้กำรดูแลช่วยเหลือตำมภำรกิจ ท ำให้สำมำรถยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโควิด – 19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงได้ ไม่
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในครอบครัวและครัวเรือนข้ำงเคียงอีก หมู่ 5 บ้ำนหนองแสง จึงเป็นหมู่บ้ำนสงบ ปลอดภัยจำกโรคโควิด – 19  

 ต่อมำทีมเคลื่อนที่เร็วประจ ำหมู่บ้ำน ได้รับรำยงำนจำกครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนเนินหินแร่ พบประชำชนคุ้มซอยกะลำ 
เดินทำงไปต่ำงจังหวัด หลังจำกนั้น 3 วันมีอำกำรไข้สูง ไอ และลิ้นไม่รับรสอำหำร จึงเดินทำงไปตรวจสอบและส่งตัวไปตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรด้วย RT-PCR พบผลเป็นบวก ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำและสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 รำย และได้รับกำรกักตัวที่
บ้ำน หน่วยเคลื่อนที่เร็วประจ ำหมู่บ้ำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขได้ออกให้ควำมรู้กำรปฏิบัติตน และสุขลักษณะที่ถูกต้องเแก่กลุ่ม
เสี่ยงสูงทุกรำย แต่ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 12 รำย ในเวลำไม่ถึง 1 สัปดำห์ ภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพต ำบลหนองแสง ได้ประชุมเพื่อหำ
แนวทำงแก้ไข โดยกำรจัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 ในต ำบลหนองแสงขึ้นมำ ด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยในชุมชน เพื่อ
รองรับผู้ป่วยต ำบลหนองแสง ท ำให้ประชำชนมีเตียงนอนเพียงพอและได้รับกำรรักษำทุกรำย รวมทั้งสำมำรถควบคุมโรคได้ และไม่พบ
ผู้ป่วยรำยใหม่ในรอบ 14 วัน ภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ จึงได้ด ำเนินกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำย เพื่อลดควำม
เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอัตรำกำรป่วย 0.13 ต่อแสนประชำกร และไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
ด้วยโควิด – 19 ในต ำบลหนองแสง 
3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด – 19  
  จำกกำรระบำดของโรคโควิด – 19  ประชำชนส่วนใหญ่ไม่มีงำนท ำ รำยได้ตกต่ ำ และไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้เหมือนเดิม 
กลุ่มประชำชนดังกล่ำวจึงเดินทำงกลับมำหำงำนท ำที่บ้ำน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงสุขภำพจิต อำทิ 
ควำมเครียดจำกกำรไม่มีรำยได้ ควำมวิตกกังวลต่อโรคระบำด ส่วนผู้ป่วยที่ติดเช้ือโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงสูงถูกสังคมรอบข้ำงรังเกียจ เกิด
ควำมขัดแย้งภำยในครอบครัว บำงคนโทษตัวเอง ท้อแท้สิ้นหวัง ภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ เห็นควำมส ำคัญของกำรแก้ไข
ปัญหำเพื่อลดผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 จึงได้หำรือแนวทำงแก้ไขโดยแบบมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยในชุมชนโดยใช้หลัก 4 สร้ำง 2 
ใช้ ในกำรแก้ปัญหำ ฝ่ำวิกฤตปัญหำสุขภำพกำย จิต สังคม เศรษฐกิจ ไปด้วยกันแบบองค์รวม ด้วยค ำที่ว่ำ “คนต าบลหนองแสง ไม่ทอดทิ้ง
กัน เราจะเดินไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นั่นคือ เป้ำหมำยในกำรท ำงำนของภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข ้
4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
4.1 การพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบุ่งเข้  มีบุคลำกรสมัครใจเข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงวัคซีนใจในชุมชน  
จ ำนวน 1 คน คือ นำงรุ่งรัตน์  ทวีวงษ์  โดยได้เข้ำรับอบรมวิทยำกรกระบวนกำรสู่กำรปฏิบัติงำนในชุมชน ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565  
จำกกำรเข้ำรับกำรอบรมดังกล่ำว ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกระบวนกำร 4 สร้ำง 2 ใช้ จึงน ำควำมรู้ที่ได้มำขยำยผลเป็นกำรปฏิบัติงำนจริง 
ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในเขตพื้นที่ต ำบลหนองแสง จ ำนวน 20,000 บำท ด ำเนินงำนลงสู่ชุมชนคนบ้ำน
บุ่งเข้ ผ่ำนกลุ่มแกนน ำชุมชน 4 หมู่บ้ำน จ ำนวน 32 คน  ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้ำนเนินหินแร่ หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองแสง หมู่ที่ 6 บ้ำนสันป่ำตั้ง และ
หมู่ที่ 8 บ้ำนบุ่งเข้ โดยใช้ช่ือโครงกำร “กำรเสริมสร้ำงวัคซีนใจในชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ ต ำบลหนองแสง อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก ” 
โดยมีนำงรุ่งรัตน์ ทวีวงษ์ และนำงสุจินต์ มินสวัสดิ์ ที่เข้ำร่วมอบรมเป็นผู้น ำกระบวนกำรและมีทีมพี่เลี้ยงรำยกลุ่มจำกนักศึกษำผู้ช่วย
พยำบำล มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร เริ่มจำกช้ีแจงเส้นทำงกำรเสริมสร้ำงวัคซีนใจในชุมชน กำรน ำกระบวนกำรมำใช้
ออกแบบแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงวัคซีนใจในชุมชน และจัดตั้งทีมด ำเนินงำนเป็น 3 ทีม ภำยใต้กำรน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอ ำเภอ ต ำบล และภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพต ำบลหนองแสง ได้แก่ ทีมเยี่ยมบ้ำน ทีมสนับสนุน และทีมสื่อสำร ทั้ง 3 ทีมจะมี
สมำชิกในทีม 5 คนต่อหมู่บ้ำน ส ำหรับทีมเยี่ยมบ้ำน มีบทบำทในกำรติดตำม ช่วยเหลือ และเยี่ยมบ้ำนแก่ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก
โรคโควิด-19  ทีมสนับสนุน บทบำทหน้ำที่ในกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรระดมทุนและจัดหำสิ่งของที่จ ำเป็นเสนอต่อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง และทีมสื่อสำร บทบำทหน้ำที่ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจและสอนกำรใช้แอพลิเคชั่นในหมู่บ้ำนชุมชน หลังจำกนั้นมีกำรจัด
ประชุมแกนน ำครัวเรือนให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนแอพพลิเคช่ัน รวมทั้งรำยงำนข้อมูลต่อคณะกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยสุขภำพคนบ้ำนบุ่งเข้ทรำบ เพื่อประสำนหน่วยงำนในระดับต ำบล อ ำเภอ เข้ำให้กำรช่วยเหลือในล ำดับต่อไป ส ำหรับกำรจัด



กิจกรรมในแต่ละหมู่จะด ำเนินกำร 4 สร้ำง 2 ใช้ ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึง พฤษภำคม 2565  มุ่งสร้ำงชุมชนให้เกิด
ควำมรู้สึกปลอดภัย รู้สึกสงบ รู้สึกมีควำมหวัง และสร้ำงชุมชนให้มีควำมเข้ำใจ ให้โอกำส  โดยใช้ศักยภำพของชุมชนที่เข้มแข็ง  และใช้
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมมำร้อยเรียงให้เกิดกำรเช่ือมต่อสำยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกิดเป็นชุมชนที่ดูแลกัน ร่วมผ่ำนวิกฤตโควิด – 19 
ไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 
4.2 ผลการทบทวนชุมชนก่อนการท าแผน  

4.2.1 ประเด็น “โควิด – 19 ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง?”  โดยใช้วีการ การสุ่มตัวอย่าง ประชาชน จ านวน 4 หมู่บ้าน รวม
ทั้งสิ้น 412 คน ) สรุปดังนี้ 
ข้อคิดเห็น จ านวนผู้ตอบ ร้อยละของผู้ตอบ 
1. กลัวตำย 
2. กังวลต่อกำรเจ็บป่วยของตนเอง 
3. กลัวพ่อแม่เสียชีวิต 
4. นอนไม่หลับ 
5. เครียด 
6. สังคมรังเกียจ 
7. หมดหวัง ท้อแท้ในชีวิต 
8. ทะเลำะกันในครอบครัว/คนรอบข้ำง 
9. เหนื่อยล้ำ ไม่มีงำนท ำ 
10. คิดมำก ไม่มีทำงออก 
11. เชื่อข้อมูลทำงสื่อออนไลน์ เปรียบเทียบตนเอง 
12. หวำดระแวงคนใกล้ชิด กลัวติดเช้ือกับคนใกล้ชิด 
13. ไม่กล้ำออกนอกบ้ำน 
14. ไม่กล้ำไปในพ้ืนท่ีแคบๆ 
15. ไม่กล้ำไปห้ำงสรรพสินค้ำที่มีห้องแอร์ 
16. ไม่กล้ำขึ้นรถโดยสำร 
17. เสียเวลำในกำรกักตัว ขำดรำยได้ 
18. ไม่ยอมรับควำมจริง คิดว่ำตนเองไม่ป่วย 

12 
45 
32 
72 
80 
8 
2 
6 
28 
10 
22 
14 
29 
5 
9 
11 
24 
3 

2.91 
10.92 
7.76 
17.47 
19.41 
1.94 
0.48 
1.45 
6.79 
2.42 
5.33 
3.39 
7.14 
1.21 
2.18 
2.66 
5.82 
0.72 

 
4.2.2 ประเด็น “การระบาดของโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร ?” 
 จำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 ส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรม กิจกำรร้ำนค้ำ และร้ำนอำหำรปิดกิจกำรลง คนตกงำน
กลับบ้ำน สินค้ำรำคำแพง และบำงครอบครัวต้องดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ท ำให้มีภำวะเครียดสูง  
 กำรสุ่มประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง จำก 4 หมู่บ้ำน จ ำนวน 412 คน พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมเครียดสูง จ ำนวน 80 คน  (ร้อยละ 
19.41) รองลงมำ คือ นอนไม่หลับ จ ำนวน 72 คน (ร้อยละ 17.47) และกังวลต่อกำรเจ็บป่วยของตนเอง จ ำนวน 45 คน (ร้อยละ 10.92)  
 ประเด็นที่ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตแบบเร่งด่วน คือ ผู้ที่ตอบว่ำ คิดมำกไม่มีทำงออก จ ำนวน 10 คน 
(ร้อยละ 2.42) และหมดหวังท้อแท้ในชีวิต จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.48) ซึ่งประชำชนท้ัง 12 คน มีแนวโน้มต่อกำรฆ่ำตัวตำยได้ ดังนั้น
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและอสม.จึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อประเมินกำรฆ่ำตัวตำย ผลกำรประเมินพบว่ำ มีคะแนน 
เท่ำกับ 1 แสดงถึงแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยอยู่ในระดับน้อย  ทีมได้เข้ำไปพูดคุย ร่วมรับฟัง ให้ค ำปรึกษำและหำทำงออกร่วมกันให้กับ
ประชำชน จ ำนวน 12 คน จนสภำพจิตใจกับมำเป็นปกติ สำมำรถกลับมำใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ  หลังจำกนั้นอีก 2 สัปดำห์ทีมเยี่ยมบ้ำน
ได้ประเมินกำรฆ่ำตัวตำย พบว่ำ มีคะแนน เท่ำกับ 0  คือ มีไม่มีควำมเสี่ยงท่ีจะฆ่ำตัวตำย 
 
 



4.2.3 การระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร 
 จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยที่มีกำรติดเชื้อ จ ำนวน 25 รำย ในพื้นที่ พบว่ำ เมื่อตนเองป่วยเป็นโรคโควิด – 19 คนใน
ครอบครัวของตนเองก็มักจะติดเช้ือตำมไปด้วย ด้วยสถำนท่ีในกำรอยู่ร่วมกัน กำรปฏิบัติตนที่ไม่เคร่งครัดท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด- 19 ภำยในครอบครัวตนเอง ซึ่งจำกมำตรกำรกำรควบคุมโรคติดต่อ มีค ำสั่งของหน่วยงำนรำชกำร ห้ำมมิให้ออกนอกบริเวณ
บ้ำน 14 วัน ท ำให้ขำดรำยได้ ไม่มีอำหำรรับประทำน และบำงรำยมีภำวะแทรกซ้อนต้องเข้ำนอนโรงพยำบำลหลำยวัน ผู้สูงอำยุภำยใน
บ้ำนถูกทอดทิ้งอยู่ตำมล ำพัง และเด็กเล็กต้องให้ญำติรับไปเลี้ยงดูช่ัวครำว   
4.2.4  การทบทวนชุมชนตามหลักการ 4 สร้าง 2 ใช้ 
ก่อนท าแผนปฏิบัติการได้ผลดังนี้ 
4.2.4.1 แบบส ารวจภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนคนบ้านบุ่งเข้ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 เครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ ได้น ำแบบส ำรวจภูมิคุ้มกันทำงใจ ฉบับ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 9 ข้อ มำส ำรวจควำมคิดเหน็
ประชำชน จ ำนวน 412 คน เพื่อประเมินควำมควำมคิดควำมรู้สึกของประชำชนในหมู่บ้ำน ผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ด้ำนควำมปลอดภัย
ส่วนใหญ่ประชำชนรู้สึกปลอดภัย จ ำนวน 325 คน (ร้อยละ 78.88) และไม่ปลอดภัย จ ำนวน 87 คน (ร้อยละ 21.11) ด้ำนควำมสงบ 
พบว่ำ ประชำชนรู้สึกสงบ จ ำนวน 367 คน (ร้อยละ 89.07) และมีควำมรู้สึกไม่สงบ จ ำนวน 45 คน (ร้อยละ10.92) ด้ำนควำมหวัง 
พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมหวัง จ ำนวน 400 คน (ร้อยละ 97.08) และไม่มีควำมหวัง จ ำนวน 12 คน (ร้อยละ 2.91) ด้ำนชุมชนท่ีเข้ำใจให้
โอกำส พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำใจและให้โอกำส จ ำนวน 404 คน (ร้อยละ 98.05) และชุมชนไม่เข้ำใจ ไม่ให้โอกำส จ ำนวน 8 คน  (ร้อยละ 
1.94) จะเห็นว่ำประชำชนบำงส่วนยังขำดกำรตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนตำมหลัก 4 สร้ำง 2 ใช้ 
4.2.4.2 การส ารวจชุมชนด้วยกราฟใยแมงมุม 4  สร้าง  

หลังจำกท่ีได้ส ำรวจภูมิคุม้กันทำงใจในประชำชนเบื้องต้นแลว้ แกนน ำชุมชน จ ำนวน 32 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจำก 4 หมู่บ้ำน จึง
ได้มีกำรทบทวนแผนชุมชนด้วยแบบส ำรวจภูมิคุ้มกันทำงใจ ฉบับ พ.ศ. 2565 ก่อนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ ผลกำร
ประเมิน พบว่ำ ชุมชนมีวัคซีนใจในชุมชนระดับปำนกลำง (50 คะแนน) ดังแผนภำพที่ปรำกฏด้ำนล่ำงนี้ 

 



 

 
 



 
 

 
 

4.2.5 จุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนในสถานการณ์โควิด – 19 
จุดอ่อน จุดแข็ง 

1.ชำวบ้ำนยังไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำรับวัคซีนกับ
หน่วยงำนของรัฐมำกเท่ำท่ีควร 
2.ผู้สูงอำยุอยู่บ้ำนตำมล ำพังไม่มีลูกหลำนพำไปฉีดยำ 
3.มีกำรปกปิดข้อมูลเวลำมีกำรติดเชื้อ 
4.ชำวบ้ำนบำงส่วนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้มำตรกำร
ป้องกันโควิด – 19  
5.ประชำชนไม่ยอมรับวัคซีนโควิด – 19 
6.ในช่วงแรกวัคซีนมำจ ำกัด ประชำชนกังวลว่ำจะไม่
เพียงพอ 
7.มีควำมกังวลของผลข้ำงเคียงของวัคซีน สืบเนื่องมีข่ำว
ว่ำฉีดวัคซีนแล้วตำย 
8.ประชำชนกลัวเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน 
9.ประชำชนบำงกลุ่มไม่สำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำร และกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด- 19ทั้งในระดับประเทศ/
จังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล 

1.มีหมอ รพ.สต.บ้ำนบุ่งเข้ ผู้น ำชุมชน และอสม.ที่เข้มแข็งและท ำงำนเป็นทีม 
2.ช่วงที่มีกำรระบำดหนัก ชุมชนได้สร้ำงมำตรกำรในกำรป้องกันชุมชน 
เช่น กำรตั้งจุดตรวจเข้ำออกหมู่บ้ำน  สอดส่องผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในหมู่บ้ำน
ทุกรำยและแจ้งให้ จนท.สธ ทรำบตลอด 24 ช่ัวโมง 
3.ผู้น ำชุมชน อสม เข้ำไปดูแลกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง และประสำน
เครือข่ำยหน่วยงำนท่ี 
เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพในช่วงเวลำที่ได้รับกำรกักตัวที่บ้ำน และที่ศูนย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ในต ำบลหนองแสง 
4.หน่วยงำนของรัฐมีแนวทำงและมำตรกำรที่ชัดเจน ในกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด – 19 ในระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล 
5.ผู้น ำชุมชน อสม และ อบต มีกำรแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
ในกำรดูแลกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในพื้นที่ได้อย่ำง
รวดเร็ว สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคได้ 
6.ประชำชนส่วนใหญ่เช่ือมั่นในวัคซีนและเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนตำมเกณฑ์ที่
กระทรวงก ำหนด 



จุดอ่อน จุดแข็ง 
10.ประชำชนบำงส่วนมีควำมเช่ือว่ำได้รับวัคซีนเพียง     
1 เข็มสำมำรถป้องกันโรคได้ สำมำรถถอดหน้ำกำกได้ ไม่
ต้องป้องกัน 
11.เทคโนโลยีมีควำมทันสมัย รวดเร็ว ท ำให้ประชำชน
ได้รับข่ำวสำรที่เป็นควำมจริง และข่ำวปลอม ท ำให้
ประชำชนเกิดควำมสับสนในกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
โควิด- 19  
12.ประชำชนมีกำรเคลื่อนย้ำยตลอดเวลำ สืบเนื่องต้อง
ไปท ำงำนต่ำงจังหวัดและพื้นท่ีข้ำงเคียง 
13.มีประชำชนเข้ำออกในพื้นที่ตลอดเวลำ  

7.กำรมีท ำควำมเข้ำใจประชำชนก่อนหลัง กำรเข้ำรับวัคซีนทุกรำย โดยมี
เอกสำรในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของวัคซีน  อำกำรหลังได้รับวัคซีน  และ
กำรปฏิบัติตัวก่อนและหลังกำรได้รับวัคซีน 
8.ทีมเคลื่อนท่ีเร็วประจ ำหมู่บ้ำนสำมำรถควบคุมและแยกกักผู้ที่สงสัยป่วย 
และกลุ่มเสี่ยงสูงในหมู่บ้ำนได้ ท ำให้เช่ือไม่แพร่กระจำยเป็นวงกว้ำงใน
ชุมชน 
9.จนท.สธ. ผู้น ำชุมขน  อสม. และหน่วยงำนในพื้นท่ี เช่น อบต.หนองแสง  
ครูโรงเรียนในต ำบลหนองแสง เข้ำกำรฉีดวัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่กระทรวง
ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
10.ผู้น ำชุมชนคอยตรวจสอบไลน์หมู่บ้ำน เพื่อตรวจสอบข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชำชน และช่วยคัดกรองข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบ  
11.จนท.สธ เน้นย้ ำมำตรกำรป้องกันโรคโควิด-19 ในที่ปะชุมประชำคมทุกเดือน  
12.มีกำรจัดท ำป้ำยแจ้งเตือนโรคโควิด -19 และบำงหมู่บ้ำนที่มีกำรระบำด
หนัก ปิดกำรเข้ำ – ออกหมู่บ้ำนเป็นเวลำ 1 เดือน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ ำนวน
ผู้ป่วยใหม่และกำรระบำดซ้ ำน้อยกว่ำ 14 วัน คณะกรรมกำรเครือข่ำย
สุขภำพต ำบลหนองแสงจะประชุมหำรือและมีค ำสั่งปิดหมู่บ้ำนเป็นกำร
ช่ัวครำว 
13.มีกำรติดตำมกำรรับวัคซีนและแจ้งรำยชื่อผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบในไลน์
หมู่บ้ำนให้ทรำบและประกำศหอกระจำยข่ำวส ำหรับประชำชนที่ไม่
สำมำรถเข้ำถึงสมำร์ทโฟน 
14.ประชำชนมีควำมเอื้อเฟื้อกัน เช่น กำรน ำอำหำรไปวำงที่น่ำบ้ำนให้บ้ำน
ที่มีกำรติดเชื้อ 
15.ชุมชนมีสินค้ำ OTOP ในชุมชนที่สำมำรถสร้ำงรำยได ้
16.ภำยในชุมชนมีคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบลหนองแสงใน
กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้ ให้ได้รับกำรดแูล 
17.ผู้น ำชุมชน หน่วยงำนในพ้ืนท่ี และองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่ ประสำน
ควำมร่วมมือและให้กำรช่วยเหลอืตำมภำรกิจหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
18.ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และกำรจัดท ำกลุ่มต ำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ภำยใต้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชนร่วมกับผู้น ำหมู่บ้ำน จัดท ำจุดเรียนรูใ้น
ชุมชนขึ้น 



5. การจัดท าแผนงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ในช่วงเดือน 28 มีนาคม 2565 -  28 พฤษภาคม 2565 
กิจกรรมส าคัญ วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา การติดตามและประเมินผล งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 . ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ สึ ก
ปลอดภัย 
(6)มีกำรให้ควำมรู้คนในชุมชน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 
(8)มีกำรให้ควำมรู้คนในชุมชน
เกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำร
แจ้งข้อมูลต่อเจ้ำหน้ำที่ทันทีที่
รู้สึกมีไข้ /เข้ำข่ำยอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงติดเช้ือ 
 

1. เพื่อให้ประชำชนแกนน ำทุก
ครั ว เ รื อนมี ควำมรู้ เ กี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริงโรค 
โควิด-19และควำมส ำคัญของ
กำรแจ้ งข้ อมู ลที่ เป็นจริ งต่อ
เจ้ำหน้ำที ่
2. เพื่อให้ประชำชนแกนน ำทุก
ค รั ว เ รื อ น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ภั ย
อันตรำยจำกโควิด – 19  
3. เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงช่องทำงกำรให้ค ำปรึกษำ
ได้ง่ำยผ่ำนช่องทำงแอพพลิเคช่ัน
ห รื อ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ข อ ง
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือผู้น ำ
ชุมชนในหมู่บ้ำน 

1. ประชุมผู้น ำชุมชน อสม และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่  ช้ีแจงกำรด ำเนินงำน
เสริมสร้ำงวัคซีนใจในชุมชน 
2. นัดหมำยประชำชนแกนน ำครัวเรือนละ 1 
คน  เข้ ำร่ วมอบรมให้ควำมรู้ เกี่ ย วกับ
ข้อเท็จจริงโรคโควิด-19และควำมส ำคัญของ
กำรแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงต่อเจ้ำหน้ำที่ และ
ทันทีท่ีสงสัยเสี่ยงติดเช้ือ 
3. ช้ีแจงช่องทำงกำรแจ้งข่ำวสำรและ
ช่องทำงกำรสื่อสำรที่ติดต่อได้ในชุมชน ได้แก่ 
ไลน์ โทรศัพท์ และแอพพลิเคช่ัน  
4.จัดทีมเคลื่อนที่เร็วเฝ้ำระวังโรคในพื้นที่ 
แจ้ งกำรประสำนงำน โดยมี เจ้ ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูง  
5.ก ำหนดมำตรกำรในหมู่บ้ำนในกำรปฏิบัติ
ตนเพื่อป้องกันโรคและกำรแพร่กระจำยเช้ือ
ในชุมชนเป็นลำยลักษณ์อักษร ติดภำยใน
หมู่บ้ำน และมีป้ำยปิดหมู่บ้ำนช่ัวครำวใน
หมู่บ้ำนที่ระบำดหนัก จนกว่ำจะกลับสู่
สภำวะปกติ 

2 8  มี น ำ ค ม 
2 5 6 5  -  2 8 
พฤษภำคม2565 

1.แบบทดสอบควำมรู้ก่อน – หลัง
กำรประชุม แกนน ำครัวเรือนที่เข้ำ
รับกำรอบรมมีควำมรู้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70  
2.ประชำชนเข้ำถึง ช่องทำงกำร
สื่อสำร จำกกำรสอบถำมและติดตำม
โดย อสม ประชำชนรับรู้ข่ำวสำร
ต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
3.ประชำชนแกนน ำครัวเรือนให้
ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมมำตรกำร
ของหมู่บ้ำนทุกครัวเรือน ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90  
4. ประชำชนเข้ำใจแนวทำงกำรแจ้ง
ข่ำวและกำรขอรับควำมช่วยเหลือต่อ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน  
อสม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
อย่ำงถูกต้อง  
5.หน่วยเคลื่อนที่เร็ว มีกำรแจ้งข่ำว
และให้กำรช่วยเหลือไม่เกิน 24-48
ช่ัวโมงหลังรับแจ้งเหตุทุกรำย 

1 . ก อ ง ทุ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุ ขภ ำพพื้ นที่
ต ำ บ ล ห น อ ง
แสง 
20,000 บำท 

1.คณะกรรมกำร
ภำคีเครือข่ำยด้ำน
สุขภำพ ชุมชนคน
บ้ำนบุ่งเข้  
2. คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน 
3.คณะกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับต ำบลหนอง
แสง 
4. ผู้น ำชุมชน 
5 .  พั ฒ น ำ ก ำ ร
อ ำเภอ 
6. เกษตรอ ำเภอ 
7 .  ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ ำ น
ต่ำงๆ 
8. อสม 
9.เจ้ำหน้ำที่รพ.สต.
บ้ำนบุ่งเข้ 
10. ต ำรวจ 
11.FR ต ำบลหนอง
แสง 



กิจกรรมส าคัญ วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา การติดตามและประเมินผล งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.การสร้างความรู้สึกสงบใน
ชุมชน 
( 4 )  แนะน ำกำรประ เ มิ น
สุ ข ภ ำ พ จิ ต ต น เ อ ง  ผ่ ำ น
แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น : Mental 
Health Check – In ของกรม
สุขภำพจิต 
(8)เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จัด
อบรมกำรเสริมสร้ำงพลังใจ
(RQ)แก่กลุ่มเปรำะบำง เช่น 
กลุ่มตกงำน กลุ่มรำยได้น้อย 
 

1.เพื่อให้ประชำชนแกนน ำทุก
ครัวเรือนได้รับกำรอบรมกำรใช้
แอพพลิ เค ช่ันMental Health 
Check – In ของกรมสุขภำพจิต
ได้อย่ำงถูกต้อง 
2.เพื่อให้ประชำชนกลุ่ม 
ตกงำนและกลุ่ มรำยได้น้อย 
ได้รับกำรเสริมสร้ำงพลังใจ (RQ) 
โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

1.ประชุมผู้น ำชุมชน อสม และทีมติดตำม
เยี่ยมบ้ำน ค้นหำกลุ่มเปรำะบำง รำยได้น้อย 
ตกงำน และผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 
ในหมู่บ้ำน เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลือรำยบุคคล 
2.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ อสม ออก
ประ เมินสุ ขภำพจิตร ำยครั ว เ รื อน ให้
ค ำปรึกษำ และสร้ำงเสริมพลังใจให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบให้สำมำรถจัดกำรกับปัญหำ
ของตนเองและครอบครัวได้  
3.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและ อสม. สอนกำร
เข้ำไลน์ และแอพลิเคช่ัน ในกำรรับ -ส่ง
ข่ำวสำรและกำรประเมินสุขภำพจิตตนเอง
และคนในครอบครัวได้อย่ำงถูกต้อง ส ำหรับ
ครัวเรือนท่ีไม่มีสมำร์ทโฟนใช้แบบประเมิน 

2 8  มี น ำ ค ม 
2 5 6 5  -  2 8 
พฤษภำคม2565 

1.ประชำชนทุกครัวเรือน โดยเฉพำะ
กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรประเมิน
สุขภำพจิตตนเองและครอบครัว ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80  
2 .ป ร ะชำชนแกนน ำค รั ว เ รื อน
สำมำรถเข้ำแอพพลิเคช่ัน และท ำ
แบบประเมินสุขภำพจิตตนเองและ
ครอบครัวได้อย่ำงถูกต้อง 
 

12.อบต.หนองแสง 
 
 

3.การสร้างความหวังใน
ชุมชน 
(3)ผู้น ำชุมชนร่วมกับคนใน
ชุ ม ช น อ อ ก แ บ บ ก ำ ร จั ด
สวัสดิกำรให้กับคนในชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ 
(5)เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จัด
อ บ ร ม พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ
ประชำชนในเรื่องกำรเสริม

1 . เพื่ อ ให้ ประชำชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมีสวัสดิกำรในกำร
ช่วยเหลือในระหว่ำงกักตัว 14 
วัน 
2.เพื่อให้ประชำชนมีควำมทักษะ
ในกำรเสริมสร้ำงพลังใจในระดับ
บุคคลและครอบครัวของตนเอง 
2 . จั ด ตั้ ง ที ม เ ยี่ ย ม บ้ ำ น เ พื่ อ
เสริมสร้ำงพลังใจ (RQ)ในระดับ
บุคคล ครอบครัว 

1.ประชุมผู้น ำชุมชน  อสม  และทีมติดตำม
เยี่ยมบ้ำนจัดท ำทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำย  และ
จัดท ำแผนกำรขอรับกำรช่วยเหลือรำยบุคคล  
2.ประชุมทีมภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคน
บ้ำนบุ่งเข้ เพื่อหำแนวทำงกำรช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประสำนควำม
ช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทุกรำย 
3.ทีมเยี่ยมบ้ำน อบต.หนองแสง หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนลงพื้นที่ให้ก ำลังใจ มอบ

2 8  มี น ำ ค ม 
2 5 6 5  -  2 8 
พฤษภำคม2565 

1.มีแผนรองรับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2.กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรช่วยเหลือ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
3.กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรเยี่ยมบ้ำน
ทุกรำย 
 



กิจกรรมส าคัญ วัตถุประสงค ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา การติดตามและประเมินผล งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พลังใจ (RQ)ในระดับบุคคล 
ครอบครัว 

ถุงยังชีพและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ครัวเรือนกลุ่มเป้ำหมำยที่ทุกรำยในชุมชน 

4.การสร้างความเข้าใจ ให้
โอกาสในชุมชน 
( 1 )  ผู้ น ำ ชุมชนสื่ อสำรผ่ ำน
ช่องทำงต่ำงๆให้คนในชุมชน
รับทรำบและเข้ำใจผู้ที่หำย
ป่วย/ผู้ที่ผ่ำนกำรกักตัวมำแล้ว 
(5) ผู้น ำชุมชน สื่อสำร ท ำ
ควำมเข้ำใจกับคนในชุมชน 
ให้ เ ห็ น ใจ  ให้ โ อกำสและ
ช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำงที่
ได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
(กลุ่มตกงำน รำยได้น้อย) 

1.เพื่อให้ประชำชนทุกครัวเรือน
เข้ำถึงข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่ม
เสี่ยงสูงในชุมชน 
2.จัดตั้งทีมสนับสนุนในชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มตกงำนและกลุ่ม
รำยได้น้อย 
3.จัดตั้ งทีมสื่อสำรในกำรให้
ข้อมูลในช่องทำงต่ำงๆ ให้คนใน
ชุมชนได้รับทรำบ  

1.จัดประชุมชี้แจงทีมสื่อสำรในระดับหมู่บ้ำน
ทุกหมู่ เพื่อสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจโรคโควิด – 
19 กำรติดต่อ อำกำร และกำรรักษำ  
2.ผู้น ำชุมชนและทีมสื่อสำร จัดประชำคม
ชำวบ้ำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้ำนและศูนย์
ช่วยเหลือโควิด- 19 ในชุมชนต ำบลหนองแสง  
3.จัดทีมสนับสนุนในหมู่บ้ำนเพื่อระดมทุน
และประสำนควำมช่วยเหลือ รับบริจำค
เครื่ องอุปโภค บริ โภคจำกภำครัฐและ
ภำคเอกชน จัดส่งให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
สูงขณะกักตัวทุกรำย  
4.ผู้น ำชุมชน อสม และทีมเยี่ยมบ้ำน จัดตั้ง
ศูนย์รับบริจำคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคโควิด- 19 ต ำบลหนองแสง  
5.ผู้น ำชุมชน  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ
อบต.หนองแสง ประเมินควำมต้องกำรของ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มตกงำน 
รำยได้น้อย และกลุ่มเปรำะบำง เพื่อให้กำร
ช่วยเหลือตรงตำมควำมต้องกำร 

2 8  มี น ำ ค ม 
2 5 6 5  –  2 8 
พฤษภำคม2565 

1.กำรประชำคมรับฟังควำมคิดเห็น
เพื่อสร้ำงเข้ำใจผู้ที่หำยป่วย/ผู้ที่ผ่ำน
กำรกักตัวมำแล้วสำมำรถพักฟื้นตัว
อยู่ ในบ้ำนและชุมชนได้โดยมติที่
ประชุมในกำรยกมือของประชำชน 
ร้ อ ย ล ะ  7 0  เ ห็ น ด้ ว ย ที่ จ ะ ใ ห้
ประชำชนที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในหมู่บ้ำน 
สำมำรถเข้ำรับกำรกักตัวและรักษำ
ตัวในพื้นที่ได้ 
2.กลุ่มเปรำะบำง กลุ่มรำยได้น้อย
ร้อยละ 80 ได้รับควำมช่วยเหลือตรง
กับควำมต้องกำรอย่ำงเหมำะสม 
3.กลุ่มตกงำนอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี
งำนท ำตำมควำมถนัดของตนเอง 
 
 

 



6.ผลการด าเนินงาน การประเมินผล และสรุปถอดบทเรียน 
6.1 ผลกำรทบทวนชุมชนหลังกำรด ำเนินกิจกรรม รำยละเอียดปรำกฏดังแผนภำพด้ำนล่ำงนี้ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จำกแผนภำพ จะเห็นว่ำ ชุมชนบ้ำนบุ่งเข้ มีกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมวัคซีนใจในชุมชน 4 สร้ำง 2 ใช้ครบถ้วน และอยู่ในระดับสูง      

(54 คะแนน) แต่มีบำงกิจกรรมที่ยังด ำเนินกำรไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ 1.กำรสร้ำงควำมรู้สึกปลอดภัยในชุมชน ข้อ 8 มีกำรให้
ควำมรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรแจ้งข้อมูลต่อเจ้ำหน้ำที่ทันทีที่รู้สึกมีไข้/เข้ำข่ำยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเช้ือ เนื่องจำกประชำชนที่เดิน
ทำงเข้ำมำอำศัยในหมู่บ้ำน บำงคนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน บำงครั้งมำอำศัยอยู่กับบ้ำนญำติ ไม่เกิน 3 เดือน และมีกำรท ำงำนเป็นกะจ ำนวนมำก จึง
มีช่วงเวลำในกำรติดต่อสื่อสำรที่ไม่ตรงกับกำรปฏิบัติงำนตำมเวลำรำชกำร จึงมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรแจ้งข้อมูลระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขกับ
ผู้ป่วย ซึ่งทำงเครือข่ำยด้ำนสุขภำพชุมชนคนบุ่งเข้ก ำลังพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลของประชำชนที่สงสัยป่วยและกลุ่มเสี่ย งสูง ผ่ำนไลน์ และ
แอพพลิเคช่ัน “บุ่งเข้ชนะ” เพื่อสื่อสำรและตอบข้อสงสัยในกลุ่มวัยท ำงำนที่ต้องออกไปท ำงำนนอกบ้ำนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง2.กำรสร้ำงควำมรู้สึก
สงบ ข้อ 4 แนะน ำกำรประเมินสุขภำพจิตตนเอง ด้วย Mental Health Check-In ของกรมสุขภำพจิต พบว่ำ ประชำชนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
แอพพลิเคชั่นได้อย่ำงครอบคลุม ได้แก่ กลุ่มรำยได้น้อย ผู้สูงอำยุ นักเรียน เนื่องจำกเป็นพื้นที่ชนบทห่ำงไกลตัวเมือง ท ำให้ไม่มีสัญญำณอินเตอรเ์นต็ 
และบำงครัวเรือนไม่มีโทรศัพท์ใช้  จึงจ ำเป็นต้องใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ใบควำมรู้ หอกระจำยข่ำว และทีมเยี่ยมบ้ำนร่วมกับ อสม. 
สื่อสำรกำรท ำแบบประเมินต่ำงๆ 3.กำรสร้ำงควำมหวังในชุมชน ข้อ 3 ผู้น ำร่วมกับคนในชุมชนออกแบบกำรจัดสวัสดิกำรให้กับคนในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ พบว่ำ กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องใช้งบประมำณช่วยเหลือจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีผู้ติดเช้ือและกลุ่มเสี่ยงสูง
จ ำนวนมำก คณะท ำงำนทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ได้ประสำนขอสนับสนุนงบประมำณไปยังหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนนอกพื้นท่ี รวมทั้งจัดตั้งศูนย์
รับบริจำคจำกประชำชน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของต ำบลหนองแสง  
6.2 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน  

จำกกระบวนกำร 4 สร้ำง  2  ใช้ กำรสร้ำงวัคซีนใจในชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้  ต ำบลหนองแสง อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก  ดังนี้ 
ด้าน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

1. ก า รส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยในชุมชน 
 

1. ชุมชนได้สร้ำงมำตรกำรป้องกันโควิด-19 ในชุมชน เช่น กำรตั้งจุดตรวจเข้ำออกหมู่บ้ำน สอดส่องผู้ที่เดินทำงเข้ำ
มำในหมู่บ้ำนทุกรำยและแจ้งเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขทรำบตลอด 24 ช่ัวโมง ก ำหนดมำตรกำรในหมู่บ้ำนเป็นลำย
ลักษณ์อักษร ติดภำยในหมู่บ้ำน เป็นต้น 
2. ผู้น ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อสม. ด ำเนินกำร D-M-H-T-T-A ตำมมำตรกำรสำธำรณสุข เช่น กำรตั้งจุดคัด
กรองเพื่อวัดไข้ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมอย่ำงน้อย 1- เมตร  และลงทะเบียนกำร
เข้ำ- ออก ในพื้นที ่มีกำรใช้กฏระเบียบที่ชุมชนก ำหนดขึ้น เพื่อให้ประชำชนท่ีอยู่ในหมู่บ้ำนหรือเดินทำงเข้ำออกได้ถอื
ปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ ตลำดวัดเนินหินแร่  วัด  โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก  โรงเรียน สถำนท่ีท่องเที่ยวในชุมชน  
3. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ให้ควำมรู้โควิด -19 เน้นย้ ำมำตรกำรป้องกันโรคโควิด-19 และควำมส ำคัญของกำรแจ้ง
ข้อมูลเมื่อมีอำกำรหรือควำมเสี่ยงในท่ีประชุมประชำคมทุกเดือน  
4. ผู้ติดเช้ือโรคโควิด – 19 จ ำนวน 135 รำย ได้รับกำรดูแลรักษำจำกโรงพยำบำลปำกพลี จ ำนวน 10 วัน และเข้ำ
พักฟื้นในศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อีกจ ำนวน 14 วัน พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำหำร และเครื่อง
นอนให้ทุกรำย และมีระบบกำรเฝ้ำติดตำมอำกำรจำก รพ.สต. บ้ำนบุ่งเข้  และมีระบบส่งต่อเมื่อมีอำกำรแทรกซ้อน 
สำมำรถส่งตัวเข้ำรับกำรรักษำได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยได้รับทีมสนับสนุน FR ต ำบลหนองแสง ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 
5. กลุ่มเสี่ยงสูง จ ำนวน 225 รำย ได้รับค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตัว และควำมรู้เรื่องโรคโควิด – 19 โดยทีมเยี่ยมบ้ำน 
เช่น อสม ผู้น ำชุมชน และ อบต.ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
ระหว่ำงกักตัว 14 วันที่บ้ำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน และ อสม.มีกำรโทรเยี่ยมผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
ไลน์หมู่บ้ำน และแอพพลิเคชั่น “บุ่งเข้ชนะ” 
6. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขท ำควำมเข้ำใจประชำชนก่อน หลังกำรเข้ำรับวัคซีนทุกรำย โดยมีเอกสำรในกำรเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลของวัคซีน อำกำรหลังได้รับวัคซีน และกำรปฏิบัติตัวก่อน – หลังกำรได้รับวัคซีน รวมทั้งมีกำรติดตำม
กำรรับวัคซีน และแจ้งรำยชื่อผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบในไลน์หมู่บ้ำนและประกำศหอกระจำยข่ำว ส ำหรับประชำชนท่ี
ไม่สำมำรถเข้ำถึงสมำร์ทโฟน นอกจำกน้ี รพ.สต.บ้ำนบุ่งเข้ ได้ประสำน คปสอ.ปำกพลี น ำวัคซีนมำฉีดในพื้นที่ ท ำให้
กำรเข้ำถึงวัคซีนเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 70 ในกลุ่มอำยุ 12 ปีข้ึนไป  



ด้าน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
7.เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน อสม. และหน่วยงำนในพื้นที่ เช่น อบต.หนองแสง  ครู เข้ำกำรฉีดวัคซีนครบตำม
เกณฑ์ที่กระทรวงก ำหนด  
8. หมู่บ้ำนจะมีกำรประชำคมคณะกรรมกำรเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ เพื่อควบคุมโรคในหมู่บ้ำน เช่น 
ป้ำยปิดหมู่บ้ำนท่ีมีกำรระบำดหนักเป็นเวลำ 1 เดือน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับจ ำนวนผู้ป่วยใหม่และกำรระบำดซ้ ำน้อยกว่ำ 14 
วัน ป้ำยข้อก ำหนดกำรปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรกำรป้องกันโรคโควิด - 19 ธงปลอดโรคส ำหรับหมู่บ้ำนที่สำมำรถระงับ
โรคได้ ไม่เกิดโรคซ้ ำ ในช่วง 14 วันแรก  
9. มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลของประชำชนที่สงสัยป่วยและกลุ่มเสี่ยงผ่ำนไลน ์ร่วมกับแอพพลิเคช่ัน “บุ่งเข้ชนะ” 

2. การสร้างความ 
รู้สึกสงบในชุมชน 
 

1.จัดทีม อสม. และเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขประเมินสุขภำพจิตประชำชนทุกครัวเรือน จ ำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของครัวเรือนท้ังหมด พบว่ำ อยู่ในระดับเครียดน้อย ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ และไม่พบควำมเสี่ยงฆ่ำตัวตำยในพ้ืนท่ี 
2.ประชำชนกลุ่มเปรำะบำง กลุ่มตกงำน และกลุ่มที่มีรำยได้น้อย จ ำนวน 72 คน ได้รับค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และ
กำรเสริมสร้ำงพลังใจจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ไลน์กลุ่ม และแอปพลิเคช่ัน “บุ่งเข้ชนะ”  
3.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และอสม. สอนกำรประเมินสุขภำพจิตตนเอง คนในครอบครัว ด้วย  Mental Health 
Check In ให้แก่ประชำชน ส ำหรับคนท่ีไม่มีสมำร์ทโฟน จะใช้แบบประเมินสุขภำพจิต 
4.มีกำรจัดตั้งทีมเยี่ยมบ้ำน ทีมสนับสนุน และทีมสื่อสำรรำยหมู่บ้ำน ในกำรให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำและกำรช่วยเหลือ
ทุกครัวเรือน ท ำให้เกิดกำรเข้ำถึงที่รวดเร็วและสะดวกต่อกำรติดต่อสื่อสำรในพื้นที่  
5.ผู้น ำชุมชนตรวจสอบข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์และช่วยคัดกรองควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวก่อนสื่อสำรในไลน์หมู่บ้ำน 
 

3. การสร้างความ 
หวังในชุมชน 
 

1.ผู้น ำชุมชน อสม. และทีมติดตำมเยี่ยมบ้ำน ออกค้นหำกลุ่มเปรำะบำง รำยได้น้อย ตกงำนและกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด-19 ในหมู่บ้ำน เพื่อให้ก ำลังใจและจัดท ำทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมท้ังสอบถำมควำมต้องกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือรำยบุคคล 
2.ภำคีเครือข่ำยสุขภำพชุมชนคนบ้ำนบุ่งเข้ ประสำนขอควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ 
โดยได้มีกำรช่วยเหลือกลุ่มต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบลอ ำเภอ/จังหวัด มอบทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียนที่ยำกไร้ จ ำ 
102 คน และมอบถุงยังชีพให้แกก่ลุ่มเปรำะบำง จ ำนวน 25 คน 
2.2 คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ได้พักช ำระหนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ในช่วง 2 เดือน ตั้งแต่  
1 มีนำคม – 30 พฤษภำคม 2565 จ ำนวน 15 รำย 
2.3 อบต.หนองแสง มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน 135 รำย 
2.4 เกษตรอ ำเภอ แจกพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ ำ ให้แก่กลุ่มรำยได้น้อย 37 รำย น ำกลับไปเลี้ยงไว้เป็นอำหำร ให้
ควำมรู้ และสร้ำงควำมในกำรด ำรงชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 พัฒนำชุมชน ได้ให้ควำมรู้ แหล่งฝึกอำชีพ และจัดหำทุนเพื่อกำรประกอบอำชีพแก่กลุ่มตกงำน 10 รำย พร้อมทั้ง
ประสำนแรงงำนจังหวัดเพื่อค้นหำกำรจ้ำงงำนที่ข้ึนทะเบียนไว้ ให้กลุ่มตกงำนสมัครเข้ำท ำงำนตำมควำมถนัดของตน 
2.6 หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนนอกพื้นที่ บริจำคเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแก่กลุ่มที่มีผลกระทบต่อโควิด –19 
จ ำนวน 135 รำย 

3.สื่อสำรควำมรู้ให้แก่ประชำชนผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย ส่วนประชำชนที่ยังไม่เข้ำถึงสมำร์ทโฟน ใช้แผ่นในกำร
สื่อสำร ส ำหรับกลุ่มนักเรียนและวัยท ำงำนที่ต้องท ำงำนเป็นกะ เข้ำท ำงำนเป็นรอบกลำงวันและกลำงคืน ไม่สำมำรถ
สื่อสำรให้กลุ่มเหล่ำนี้ได้ในช่วงเวลำท ำกำร จึงได้จัดท ำชุดควำมรู้ กำรถำม-ตอบปัญหำโรควิด ผ่ำนแอพลิเคช่ัน เพื่อให้
คนกลุ่มนี้สำมำรถสืบค้นและเข้ำไปสอบถำมปัญหำหรือข้อสงสัยได้  
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4. การสร้างความ
เข้าใจ ให้โอกาสใน
ชุมชน 

1.ผู้น ำชุมชนและทีมสื่อสำร จัดประชำคมชำวบ้ำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยง
สูง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงทุกรำยในต ำบลหนองแสงได้รับกำรดูแล 
2.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขกับกลุ่ม อสม.ประเมินภำวะควำมเครียด  ประเมินกำรฆ่ำตัวตำย และเสริมสร้ำงพลังใจแก่
กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงทุกรำยที่รักษำท่ีบ้ำนและที่ศูนย์ดูแลช่วยเหลือโควิด - 19 ต ำบลหนองแสง  
3.จัดทีมสนับสนุนในหมู่บ้ำน เพื่อระดมทุนและประสำนควำมช่วยเหลือ รับบริจำคสิ่งของจำกประชำชน ภำครัฐ 
เอกชน จัดส่งให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงให้เพียงพอต่อกำรกักตัว 14วัน 
4.คนในชุมชน จิตอำสำร่วมกันจัดเตรียมอำหำรไปวำงหน้ำบ้ำนหรือแขวนท่ีประตูรั้วบ้ำนผู้ป่วย  
5.ประชำชนกลุ่มเปรำะบำง ด้อยโอกำส ตกงำน และยำกไร้ ได้รับกำรดูแลจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกทุกรำย 
6.ในกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ได้รับกำรเยี่ยมบ้ำนและให้ก ำลังใจ โดยทีมสนับสนุน มอบถุงยังชีพ  
และติดตำม โดยทีมเยี่ยมบ้ำนเป็นระยะๆ จนกว่ำกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงจะกลับมำดูแลครอบครัวตนเองได้ตำมปกติ  

 
นวัตกรรมที่โดดเด่น 

แอพพลิเคช่ัน “ บุ่งเข้ชนะ” พัฒนำมำจำกแอพลิเคช่ัน หมอพร้อม โดยน ำปัญหำที่พบจำกกำรสื่อสำรกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจของประชำชนไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอำยุ โดยเฉพำะวัยเรียนและวัยท ำงำน ทีมสื่อสำรและคณะกรรมกำรภำคีเครือข่ำยสุขภำพคน
บ้ำนบุ่งเข้ หรือแม้แต่หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มคนเหล่ำนี้ได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนำแนวควำมคิดในกำรน ำแอพพลิเคชั่นมำใช้ใน
กำรสื่อสำร โดยทีมสื่อสำรได้สร้ำงเนื้อหำและข้อควำมที่ประชำชนควรทรำบและเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันตนเองตำมมำตรกำร D-M-H-T-T-A  
ควำมรู้เรื่องโรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง ทันสมัย น่ำเชื่อถือ กำรประเมินควำมเสี่ยงโควิด-19 วิธีกำรตรวจ ATK ด้วยตนเอง ข้อมูลวัคซีน และช่องทำงกำร
ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุในกำรตอบข้อซักถำมของประชำชน โดยมีรำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุในพ้ืนท่ี เพื่อรับเรื่องประสำนควำมช่วยเหลือจำก
ประชำชนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ส ำหรับขั้นตอนกำรใช้แอพพลิเคช่ัน คือ 1) เข้ำไปท่ีไลน์ และ 2) กดเพิ่มเพื่อน ก็จะสำมำรถเข้ำถึงแอพลิเคช่ัน “บุ่งเข้ชนะ” ได้ โดยมีเมนู
ให้เลือกด้ำนล่ำง 6 ช่องทำง ดังภำพ 

ผลจำกกำรน ำแอพพลิเคช่ัน”บุ่งเข้ชนะ” ไปใช้ในกำรสื่อสำร พบว่ำ ประชำชนวัยแรงงำน จ ำนวน 1,086 คน มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น จ ำนวน 
972 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 โดยเมนูที่มผีู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ ควำมรู้โรคโควดิ-19  และรองลงมำ คือ เมนูขอค ำปรึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประกอบกิจกรรม 
1.การสร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน 

 
2.การสร้างความรู้สึกสงบในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
3.การสร้างความหวังในชุมชน 

4.การสร้างความเข้าใจ ให้โอกาสในชุมชน 


