
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.306   /พิเศษ         วันที่        10 มิถุนายน  2563  
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการโครงการด าเนินงาน อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม 
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 และขออนุมัติเผยแพร่ทาง 
website 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

อ้างอิง 
1.แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563 
2.หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ ลพ 0032.08/423 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง    
ส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
3.บันทึกข้อความกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลลี้ที่ ลพ 0032.306/28 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563   เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการโครงการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน อสม.พลังชุมชนรู้ตน ลด
เสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563  
    กิจกรรมครั้งที่ 1  วันที่ 15 มกราคม 2563  มีการประชุมกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข ภาคี
เครือข่ายท้องถิ่น บุคลากร รพ.สต.ในเครือข่าย และ อสม. เพื่อด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนอ าเภอลี้ ดังที่รายงานไปครั้งก่อน โดยมีประเด็นส าคัญในการจัดท าแผนงานฯ คือ 

1) จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีเพ่ิมข้ึทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
2) ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี มีเพ่ิมข้ึน 
3) อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น 
4) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนโดยรวม (กลุ่มเสี่ยง) อยู่ในระดับ “พอใช้” 
5) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (กลุ่มเสี่ยง) ด้านความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพอยู่ระดับ 

“ไม่ถูกต้อง” 

 กิจกรรมที่ 2  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  มีการจัดอบรม อสม.อ าเภอลี้เพ่ือให้ความรู้ตาม
โครงการอสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ อสม.ได้น าความรู้ไปใช้เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชน/ผู้ป่วย
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง  โดยสรุปผลการประเมินหลังการอบรม   

1) อสม.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ิมขึ้นมากกว่า ร้อยละ 80 
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/ และพิจารณา 
 
 
 
 

/2)ชมรม อสม.ทุกชมรม/ 



2) ชมรม อสม.ทุกชมรม/ต าบลมีการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80 โดยมี
กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ ร ากระบี่-กระบอก, ร าแม่ไม้มวยไทย โดยมีชมรม อสม.ที่ด าเนินการ
ในชุมชน ได้แก่ 
1. ชมรม อสม.ต าบลก้อ 
2. ชมรม อสม.ต าบลแม่ลาน 
3. ชมรม อสม.ต าบลดงด า 
4. ชมรม อสม.ต าบลนาทราย 
5. ชมรม อสม.ต าบลศรีวิชัย 
6. ชมรม อสม.ต าบลลี้ 
7. ชมรม อสม.ต าบลแม่ตืน 
8. ชมรม อสม.ต าบลป่าไผ่ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                                     
 

(นางจินดาพร เป็งปะนัน) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
- เพ่ือโปรทราบ และพิจารณา 

 

            
    (นางจตุพร สุขจีน) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
-ทราบ 
-ให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพประชาชนให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 

      

 

 
 
 

(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง 
โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลลี้ 
วัน/เดือน/ปี    10 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ           รายงานผลการด าเนินการโครงการด าเนินงาน อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับ
พฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 และขออนุมัติ
เผยแพร่ทาง website (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการด าเนินการโครงการด าเนินงาน อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรบัพฤติกรรม 
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 ชุด  

2. Link ภายนอก  http://www.leehospital.org/ita-leehospital/ 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

               
    (นางจตุพร สุขจีน) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วดป  10 มิถุนายน 2563 
        (หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 
 

http://www.leehospital.org/ita-leehospital/


สรุปผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 2อ. 2ส. อสม.จ านวน 200 คน ดังนี ้(ก่อน) 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

1. กินผักและผลไม้สด ที่หลากหลาย อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 25 คน    คิดเป็นร้อยละ 12.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 100 คน    คิดเป็นร้อยละ 50 

บ่อยครั้ง   จ านวน 50 คน    คิดเป็นร้อยละ 25 

ทุกครั้ง   จ านวน 25 คน    คิดเป็นร้อยละ 12.5 

2. กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด กะทิ เนื้อติดมัน มีไขมันผสม เป็นต้น 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 68 คน    คิดเป็นร้อยละ 34 

น้อยครั้ง   จ านวน 56 คน    คิดเป็นร้อยละ 28 

บ่อยครั้ง   จ านวน 47 คน    คิดเป็นร้อยละ 23.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 29 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.5 

3. กินอาหารหวาน หรือผลไม้น้ าตาลสูง 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 79 คน    คิดเป็นร้อยละ 39.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 43 คน    คิดเป็นร้อยละ 21.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 58 คน    คิดเป็นร้อยละ 29 

ทุกครั้ง   จ านวน 20 คน    คิดเป็นร้อยละ 10 

4. กินอาหารรสเค็ม หรือเติมน้ าปลาเพ่ิมในอาหาร 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 108 คน    คิดเป็นร้อยละ 54 

น้อยครั้ง   จ านวน 52 คน    คิดเป็นร้อยละ 26 

บ่อยครั้ง   จ านวน 28 คน    คิดเป็นร้อยละ 14 

ทุกครั้ง   จ านวน 12 คน    คิดเป็นร้อยละ 6 

5. กินอาหารปรุงสุก สะอาด 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 21 คน    คิดเป็นร้อยละ 10.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 32 คน    คิดเป็นร้อยละ 16 

บ่อยครั้ง   จ านวน 39 คน    คิดเป็นร้อยละ 19.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 108 คน    คิดเป็นร้อยละ 54 

 



 

6. ออกก าลังกายต่อเนื่องประมาณ 30 นาที จนรู้สึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อออก 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 130 คน    คิดเป็นร้อยละ 65 

น้อยครั้ง   จ านวน 50 คน    คิดเป็นร้อยละ 25 

บ่อยครั้ง   จ านวน 10 คน    คิดเป็นร้อยละ 5 

ทุกครั้ง   จ านวน 10 คน    คิดเป็นร้อยละ 5 

7. เคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องจากการท ากิจวัตรประจ าวันประมาณ 30 นาที เช่นเดินไปท างาน ท างานบ้าน ท างานโดย
ใช้แรง เป็นต้น 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อยครั้ง   จ านวน 29 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 82 คน    คิดเป็นร้อยละ 41 

ทุกครั้ง   จ านวน 89 คน    คิดเป็นร้อยละ 44.5 

8. ท่านสูบบุหรี่หรือยาสูบ 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 162 คน    คิดเป็นร้อยละ 81 

น้อยครั้ง   จ านวน 30 คน    คิดเป็นร้อยละ 15 

บ่อยครั้ง   จ านวน 8 คน    คิดเป็นร้อยละ 4 

ทุกครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

9. อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ก าลังสูบบุหรี่หรือยาสูบ 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 58 คน    คิดเป็นร้อยละ 29 

น้อยครั้ง   จ านวน 78 คน    คิดเป็นร้อยละ 39 

บ่อยครั้ง   จ านวน 40 คน    คิดเป็นร้อยละ 20 

ทุกครั้ง   จ านวน 24 คน    คิดเป็นร้อยละ 12 

10. ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 19 คน    คิดเป็นร้อยละ 9.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 89 คน    คิดเป็นร้อยละ 44.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 39 คน    คิดเป็นร้อยละ 19.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 53 คน    คิดเป็นร้อยละ 26.5 

 

 



สรุปผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 2อ. 2ส. อสม. จ านวน 200 คน ดงันี้ (หลัง) 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

1. กินผักและผลไม้สด ที่หลากหลาย อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อยครั้ง   จ านวน 3 คน    คิดเป็นร้อยละ 1.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 19 คน    คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 178 คน    คิดเป็นร้อยละ 89 

2. กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด กะทิ เนื้อติดมัน มีไขมันผสม เป็นต้น 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 189 คน    คิดเป็นร้อยละ 94.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 9 คน    คิดเป็นร้อยละ 4.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 2 คน    คิดเป็นร้อยละ 1 

ทุกครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

3. กินอาหารหวาน หรือผลไม้น้ าตาลสูง 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 182 คน    คิดเป็นร้อยละ 91 

น้อยครั้ง   จ านวน 12 คน    คิดเป็นร้อยละ 6 

บ่อยครั้ง   จ านวน 6 คน    คิดเป็นร้อยละ 3 

ทุกครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

4. กินอาหารรสเค็ม หรือเติมน้ าปลาเพ่ิมในอาหาร 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 191 คน    คิดเป็นร้อยละ 95.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 5 คน    คิดเป็นร้อยละ 2.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 4 คน    คิดเป็นร้อยละ 2 

ทุกครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

5. กินอาหารปรุงสุก สะอาด 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อยครั้ง   จ านวน 1 คน    คิดเป็นร้อยละ 0.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 1 คน    คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 198 คน    คิดเป็นร้อยละ 99 

 



 

6. ออกก าลังกายต่อเนื่องประมาณ 30 นาที จนรู้สึกเหนื่อยหรือมีเหงื่อออก 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อยครั้ง   จ านวน 10 คน    คิดเป็นร้อยละ 5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 19 คน    คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 171 คน    คิดเป็นร้อยละ 85.5 

7. เคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องจากการท ากิจวัตรประจ าวันประมาณ 30 นาที เช่นเดินไปท างาน ท างานบ้าน ท างานโดย
ใช้แรง เป็นต้น 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อยครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

บ่อยครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

ทุกครั้ง   จ านวน 200 คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

8. ท่านสูบบุหรี่หรือยาสูบ 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 186 คน    คิดเป็นร้อยละ 93 

น้อยครั้ง   จ านวน 6 คน    คิดเป็นร้อยละ 3 

บ่อยครั้ง   จ านวน 6 คน    คิดเป็นร้อยละ 3 

ทุกครั้ง   จ านวน 2 คน    คิดเป็นร้อยละ 1 

9. อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ก าลังสูบบุหรี่หรือยาสูบ 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 183 คน    คิดเป็นร้อยละ 91.5 

น้อยครั้ง   จ านวน 10 คน    คิดเป็นร้อยละ 5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 7 คน    คิดเป็นร้อยละ 3.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

10. ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ไม่ปฏิบัติ  จ านวน 170 คน    คิดเป็นร้อยละ 85 

น้อยครั้ง   จ านวน 25 คน    คิดเป็นร้อยละ 12.5 

บ่อยครั้ง   จ านวน 5 คน    คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ทุกครั้ง   จ านวน 0 คน    คิดเป็นร้อยละ 0 

 

 



ภาพกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชมรมอสม.ในชุมชน 

ต าบลแม่ลาน 

 

 

ต าบลก้อ 

 

 



 

ต าบลดงด า 

 

 

ต าบลนาทราย 

 

 

 



ต าบลศรีวิชัย 

 

 

ต าบลลี้ 

 



 

ต าบลแม่ตืน 

 

 

ต าบลป่าไผ่ 

 





































































































 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

วันที่ 15 มกราคม  2563 



 

 

 

วันที่ 15 มกราคม  2563 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
เร่ือง       รายงานผลโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภยัเบาหวาน ความดันโลหติสูง ปี 2563 
และขอเผยแพร่ทาง website 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี ้



 

เร่ือง       รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเส่ียง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน 
ความดันโลหติสูง ปี 2563  
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี ้



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ช่ือหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    13 มีนาคม   2563 
หัวข้อ           รายงานผลโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ปี 2563 และขอเผยแพร่ทาง website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความกลุ่มงานเวชปฏิบตัคิรอบครัวที ่ลพ 0032.306/58 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563 เรื่องรายงานผล
โครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ปี 2563 และขอ
เผยแพร่ทาง website 

2. แผนงาน/ โครงการ สาธารณสุขป ี2563   
3.  Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                               

               
(นางจตุพร สุขจีน) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วดป 12 มีนาคม  2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี ้
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงช่ือก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 
 

 

http://www.leehospital.org/

