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ประวัติส่วนตัว
นางอานวย สุ ทตั โต อายุ 54 ปี
วันเดือนปี เกิด 16 มีนาคม 2507
อาสาสมัครสาธารณสุ ข รพ.สต.บ้ านใหม่ ตาบลบ้ านใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้ านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้ านใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประวัตกิ ารทางาน
อดีตรองนายก อบต. บ้านใหม่
อดีตผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่
ประธานแกนนาสตรี เฝ้ าระวังพิทกั ษ์ชุมชน (ค้ามนุษย์ ) จังหวัดปทุมธานี
ประธาน อสม. ตาบลบ้านใหม่
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ตาบลบ้านใหม่
รองประธานคณะกรรมการประสานงาน อปพร. จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการพัฒนาสตรี อบจ. จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการพัฒนาสตรี พสอ. จังหวัดปทุมธานี
ประธานกลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่
คณะกรรมการบริ หารกองทุนหลักสุ ขภาพ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
คณะกรรมการสถานการศึกษา รร.ขจรทรัพย์อารุ ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการผูป้ ระสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด

รางวัลและเกียรติยศที่ได้ รับ

การศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ บัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. พณิชย์การพระนครธุรกิจ (สาขาบัญชี)
ม. 4 – ม. 5 โรงเรียนปทุมวิไล
ม. 1 – ม. 3 โรงเรียนธัญบุรี
ป. 1 – ป. 7 โรงเรียนบ้ านใหม่ วฒ
ั นา

รางวัลและเกียรติยศที่ได้ รับ
•อาสาสมัครสาธารณสุ ขดีเด่ นระดับจังหวัด สาขา การจัดการสุ ขภาพชุมชน

ประจาปี 2555
•อาสาสมัครสาธารณสุ ขดีเด่ นระดับจังหวัด สาขา ส่ งเสริมสุ ขภาพ
ประจาปี 2556
•อาสาสมัครสาธารณสุ ขดีเด่ นระดับจังหวัด สาขา ส่ งเสริมสุ ขภาพ
ประจาปี 2557
•อาสาสมัครสาธารณสุ ขดีเด่ นระดับภาค สาขา ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ
ประจาปี 2557
• อาสาสมัครสาธารณสุ ขดีเด่ นระดับชาติ ผุ้เชิญชวนเลิกสู บบุหรี่ได้ สูงสุ ด ประจาปี
ประจาปี 2560”โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทยองค์ราชัน”

ผลงานที่ได้รับรางวัล
 รางวัลชนะเลิศการนาเสนอนวัตกรรมโรคไม่ ติดต่ อจังหวัด

 • อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านที่มีผลดาเนินงานควบคุม

การบริโภคยาสู บ ดีเด่ นระดับเขต ประจาปี พ.ศ. 2561
 •ผู้ที่ผลงานดีเด่ น “๑๐๐ อสม. ดีเด่ น ๑๐๐ สาธารณสุ ขไทย”

ปทุมธานี ปี 2556
ด้ านรักษาฟื้ นฟู เรื่อง คืนสุ ขภาพดี ด้ วยมือเรา
 รางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานส่ งเสริ มสุ ขภาพช่ องปากใน
ชมรมผู้สูงอายุ 2557
 นวัตกรรมรอกกะลา ไม้ ไผ่ กันนิว้ ล็อครอกสาหรั บออกกาลังกาย
คนไข้ติดเตียง ออกรายการโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่ อง 9
 ประเภทดีเด่ น”การสนับสนุ นวานดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพืน
้ ที่
อาเภอเมืองปทุมธานี” ประจาปี 2558
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หลักในการปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ ชีวติ แบบพอเพียง ไม่ ใช้ จ่าย
ฟุ่ มเฟื อย พอประมาณตน สมฐานะที่ตนมี สามารถปรับตัวตาม
สภาพแวดล้ อมและสั งคมที่เปลี่ยนแปลงได้ เป็ นอย่ างดี ใช้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นผสมผสานในการดาเนินชีวติ เอกลักษณ์ของความไทย รู้ รัก
สามัคคี มีความเอือ้ อาทร มีคุณธรรมประจาใจ รักและภาคภูมิใจในความ
เป็ นชาติไทย รักท้ องถิ่นที่อาศัย มีครอบครัวที่เข้มแข็ง มีการ
ประสานงานกับเครือข่ายทีเกี่ยวข้อง

โครงการ3 ล้ าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทัว่ ไทย
เทิดไท้ องค์ ราชัน
กิจกรรม

ผลงานของโครงการ
ผู้ที่เข้ าร่ วมโครงการ
ผู้ที่เลิกได้
กาลังติดตามผล

1,723 คน
161 คน
53 คน

กิจกรรมรณรงค์ โครงการ โรงเรียนขจรทรัพย์
อารุง

ประชุมกลุ่มร่ วมกับ อสม.รพ.สต.บ้ านใหม่
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กิจกรรมรณรงค์ โครงการ กองบัญชาการ ศูนย์ ซ่อม
สร้ างสิ่ งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก

ลงพืน้ ที่ในชุ มชน ในโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่

นวัตกรรมที่ช่วยเลิกบุหรี่ ที่ใช้ กับคนไข้ ในชุ มชน

นวัตกรรมที่ช่วยเลิกบุหรี่ ที่ใช้ กบั คนไข้ ในชุ มชน

รางวัลและผลงานที่ได้รับ

โครงการกระดาษแผ่นเดียว
•แมส•เพือ่ คนที่คุณรั ก

รางวัลและผลงานที่ได้รับ
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ผลงานที่ได้รับ

แรงบันดาลใจในการทานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ผลงานที่ได้ รับ

แนวคิดในการสร้ างนวัตกรรม

เกิดจากการดูแลแม่ที่ป่วยเป็ นอัมพฤกษ์ และเป็ นทุกโรค เบาหวาน
ความดัน ไขมัน หัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ เป็ นลูกสาวคนเดียวดูแลแม่ ถึง
12 ปี แม่ถึงเสียชีวิต โดยไม่มีแผลกดทับแม้แต่นิดเดียว ในการดูแลรักษา
เอาใจใส่ทากายภาพบาบัด รักษาความสะอาด ไม่ทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว ทา
กิจกรรมร่วมกัน จึงเกิดนวัตกรรมในพื้นที่ดงั นี้
1. รอกกะลา
2. ไม้ไผ่กนั นิ้วล๊อก
3. กะลาจี้จดุ
4. แปรงสีฟันมหัศจรรย์
5. รอกผูป้ ่ วยติดเตียงผูป้ ่ วยติดเตียง ผูส้ งู อายุ คนพิการ

นวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัล
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นวัตกรรม รอกสาหรั บการออกกาลังกาย

ขวดน้าเพื่อสุ ขภาพ
ดเตียง

นวัตกรร

นวัตกรรมกะลาจี้จุด
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นวัตกรรมกะลารีดเส้ น

การทาหมอนเพือ่ สุ ขภาพ

มะกรู ดเพือ่ สุ ขภาพ

นวัตกรรมกะลาตอกเส้น

นวัตกรรมไม้ไผ่ลกู แก้ว

นวัตกรรมป้องกันไข้เลือดออก

มะกรูดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคมุ ้ กันให้ร่างกายแข็งแรง
ผลมะกรูดก็คอื นา้ มันหอมระเหย ซึง่ มีทงั้ ในส่วนเปลือก
หรือผิวและใบมะกรูด
นา้ มันมะกรูดมีฤทธิ์อ่อนๆ ช่วยยับยัง้ การหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อ
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นวัตกรรมหญิงหลังคลอด

นวัตกรรมเสื้อสมุนไพร

เผยแพร่ถ่ายทอดนวัตกรรมให้กบั เด็กในชุมชน

นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ให้นวัตกรรมกับผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง คนพิการ (ฟรี)

การใช้ งานจริงนวัตกรรม
ในตาบลบ้ านใหม่ ในอาเภอเมืองปทุมธานีและจังหวัด
ปทุมธานี
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จัดบูธนวัตกรรมตามหน่ วยงานต่างๆ

เราได้ออกสือ่ ช่อง 3 และช่อง 9

ได้ มีโอกาสนาสิ่ งดีๆไปขยายผลต่ อในจังหวัดอื่นๆ

ได้มีโอกาสนาสิง่ ดีๆไปขยายผลต่อในจังหวัดปทุมธานี

กลไกลแห่งความสาเร็จของเรา
“เราเชื่อว่าคนไทยยังมีนา้ ใจ
และยังไม่เคยเห็นคนอดตายในเขตเมือง”
เราและครอบครัวมีความสุขที่ได้ทาสิง่ ดีๆให้ชมุ ชน
การทางานด้วยประสบการณ์และความจริงใจ
มีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างดี(แรงและงบประมาณ)
การไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในชุมชนต้องสร้าง
เริ่มจากผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รบั การช่วยเหลือหรือขาดการเข้าถึงบริการ
พวกเราตัองดูแล

จิตอาสา ทางานด้ วยใจ มีส่วนร่ วมด้ านสุ ขภาพ
เพือ่ สุ ขภาวะที่ดขี องชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน
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ขอขอบพระคุณ

รูปแบบการดูแล
จดหมาย (จ.ม.)
ผลงานจิตอาสา ตาบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
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