ตำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร ระดับเขสุขภำพที่ 7
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
1.ชื่อ นวัตกรรม ธรรมนูญร้ อยใจไทยตำบลขอนแก่ น
2.ผู้รับผิดชอบงำนและหน่วยงำน
นำงสำวพรมมำ เพ็งวิภำศ นำยก อบต.ขอนแก่น
นำยสุริยำ ถิรวิชัยกุล
รองปลัด อบต.ขอนแก่น
➢ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนแก่น
➢ รพ.สต.บ้ำนขอนแก่น
➢ โรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
➢ ทุกภำคส่วน
E-mail E-mail suriyatiranpm@gmail.com มือถือ ๐๘๗๓๗๔๖๔๕๖
รูปภำพนวัตกรรม
หรือ ผลงำนเด่น

๓.สภำพปัญหำสุขภำพของพื้นที่ (สอดคล้องกับกำรแก้ไขด้วยนวัตกรรม)
ตำบลขอนแก่นมีประวัติควำมเป็นมำของชุมชนมำกกว่ำ ๕๐๐ ปี มีทุนทำงสังคมที่หลำกหลำย
ตำมสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน กำรพัฒนำประเทศและกระแสของโลกำภิวัตน์ ทำให้ ควำมเป็นอยู่
ของคนในชุมชนที่เคยรักใคร่กลมเกลียวเปลี่ยนมำเป็นสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ต่ำงคนต่ำงไป ควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชนลดลง พบปัญหำด้ำนสุขภำพ ปัญหำครอบครัว เด็ก เยำวชนรวมทั้งปัญหำกำรติดสำรเสพ
ติดและอื่นๆอีกมำกมำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญใน
เรื่องของสุขภำพอนำมัยของประชำชนในพื้นที่จึงได้ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนร่วมใจกันจัดทำ “
ธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐” ขึ้นด้วยปรัชญำและแนวคิดที่ว่ำ “ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนรักสำมัคคี อยู่ดีตำมวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงอบำยมุข สร้ำงสำธำรณสุขชุมชน พัฒนำคนสร้ำงงำน สืบ
สำนภูมิปัญญำ กำรศึกษำดีมีคุณธรรม น้อมนำจิตอำสำ รักษำสิ่งแวดล้อม ” กระบวนกำรจั ด กำรปั ญ หำ
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกชุมชนเป็นฐำน บ้ำน วัด โรงเรียน ส่วนรำชกำร ร่วมกันนำปัญหำมำร่วมคิด ร่วม
แก้ไข ผ่ำนกลไกธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่นสร้ำงฝันให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข คนไม่ทอดทิ้งกัน
4. วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย
๔.๑ เพื่อใช้ธรรมนูญเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำร
สุขภำพของประชำชนในพื้นที่ตำบลขอนแก่น
๔.๒ เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภำพและนำไปสู่กำรพัฒนำตำบลจัดกำรสุขภำพโดยองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลขอนแก่นผ่ำนกองทุนหลักประกันสุขภำพตำบลขอนแก่น
๔.๓ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพ
แก่ชุมชนและภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง นำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดทำกำรจัดทำนโยบำยสำธำรณะด้ำน
สุขภำพ หรือ ธรรมนูญสุขภำพเฉพำะพื้นที่
๔.๔ เพื่อนำธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่นมำเป็นกฎกติกำ ข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนโดย
ชุม ชนกำหนดขึ้น เอง ประเมิน กัน เอง แล้ ว นำมำใช้เพื่ อให้ เกิดควำมสุ ขของคนในชุมชนไม่ใช่แค่ เรื่องกำร
เจ็บป่วยทำงร่ำงกำย แต่หมำยรวมถึงควำมสุขในทุกๆด้ำนทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ทุกมิติ

5. กรอบกระบวนกำรพัฒนำ
ระยะที่ ๑ สร้ำงธรรมนูญสุขภำพ ใน
รูปแบบธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่น
ประเมินกำรดำเนินงำน
สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนำศักยภำพ

ระยะที่ ๒ ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน
ตำบลขอนแก่น
ภำคีเครือข่ำยจัดกำรสุขภำพของชุมชนแบบ
บูรณำกำร

ตำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ
ตำบลจัดกำรสุขภำพดี วิถีพอเพียงแบบยั่งยืน
6.ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
๖.๑ สร้ำงควำมเข้ำใจผู้บริหำรและผู้นำชุมชนกำหนดเป้ำหมำย
๖.๒ จัดตั้งคณะทำงำนธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่น
๖.๓ ทบทวนข้อมูล/สถำนกำรณ์ในพื้นที่และวิเครำะห์ข้อมูล
๖.๔ ยก (ร่ำง) ธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่น
๖.๕ ประชำสัมพันธ์/สร้ำงกำรรับรู้ในชุมชน
๖.๖ จัดประชุมประชำคม หมู่บ้าน ตาบล พิจำรณำ (ร่ำง) ธรรมนูญ
๖.๗ ปรับปรุง (ร่ำง) ธรรมนูญชุมชนตำบลขอนแก่น
๖.๘ ประกำศใช้
๖.9 ขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับแผนงำน
๖.๑0 ติดตำมและประเมินควำมสำเร็จของธรรมนูญชุมชนตำบล

7. ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ ด้ำนสุขภำพ
7.1 มำตรกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ยและป้ องกัน กำรก่อเรื่องทะเลำะวิวำท : จัด งำนมหรสพหลั ง
ประกำศใช้ธรรมนูญชุมชน ๗ ครั้ง ไม่มีเรื่องทะเลำะวิวำทในงำน เจ้ำภำพและผู้มำร่วมงำนมีควำมเชื่อมั่นและ
มีควำมรู้สึ กปลอดภัยในกำรร่วมงำน ส่งผลดีต่อจิตใจ อำรมณ์ และไม่มีกำรสู ญเสียชีวิต กำรเจ็บป่วย และ
ทรัพย์สิน
7.2 มำตรกำรลดละเลิกอบำยมุข ดำเนินกำรงำนศพงำนเศร้ำปลอดเหล้ำปลอดกำรพนัน มีเจ้ำภำพ
เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน ๑๑ รำย ได้ รั บ บริจำคสิ่ งของจำกเจ้ำภำพเป็ น ผ้ ำไตร จ ำนวน ๑๕ ไตร พั ด ลม
จำนวน ๙ เครื่อง น้ำดื่ม จำนวน ๘๐ แพ็ค เงินผ้ำป่ำ จำนวน ๔๘,๖๖๘ บำท สิ่งของอื่นๆ ผลลัพธ์ด้ำน
สุขภำพ พบว่ำ เจ้ำภำพลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนไม่เพิ่มควำมทุกข์จำกกำรสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักส่งผลดีต่อ
จิตใจ อำรมณ์ ผู้มำร่วมงำนได้มีส่วนร่วมในกำรบำเพ็ญกุศล และได้ลด กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควำม
ปลอดภัยในกำรขับขี่
7.3 มำตรกำรป้องกันยำเสพติด ดำเนินกำรเฝ้ำระวังภัยยำเสพติดในชุมชน โดย ชุมชนร่วมเฝ้ำระวัง
กำรเคลื่ อนไหวของบุ คคลในชุมชน และผู้เสพยำเสพติด คือผู้ป่วย ทุกคนได้เข้ำบำบัดรักษำฝ่ำยท้องที่และ
ท้องถิ่นค้นหำ จำกกำรเฝ้ำระวังทำให้ค้นพบผู้ป่วยจำนวน ๑๐ รำย ทำกำรส่งต่อเข้ำบำบัดรักษำทั้ง 10 รำย
นอกจำกนี้ มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด ลูกหลำน เยำวชน และคนทุกกลุ่มวัย มีภูมิคุ้มกันที่สังคม
ร่วมกันสร้ำงขึ้น
7.4 กำรรักษำสิ่ งแวดล้ อม ผู้น ำชุมชน และ อสม. มีกำรนัดพัฒ นำหมู่บ้ำนตำมโอกำสที่เหมำะสม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน จัดกำรขยะมูลฝอยแบบพึ่งตนเองโดยประชำชนรู้จักกำรจัดกำรขยะในบ้ำนเรือนของ
ตนเอง มีกำรแยกขยะ ขยะรีไชเคิล จัดทำปุ๋ยหมัก ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหำขยะ ทำให้
ชุมชนสะอำด เป็นระเบียบ สวยงำม น่ำอยู่ และลดควำมขัดแย้ง ปริมำณขยะในชุมชนลดลงจำกเดิมวันละ 4
ตัน เหลือ 3 ตัน ต่อวัน
7.5 กำรป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย โครงกำรจัดกำรจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน โดยชุมชน
สำรวจถนน พื้นที่ไม่ปลอดภัย ร่วมหำแนวทำงลดจุดเสี่ยงในชุมชน ติดป้ำย ติดกล้องวงจรปิด โดยชุมชนเอง
ส่งผลให้ไม่มีกำรสูญเสียชีวิต กำรเจ็บป่วย และสูญเสียทรัพย์สิน ทำให้จำนวนอุบัติเหตุลดลงลงในปี 2560
เมื่อเทียบกับปี 2559 และมีหมู่บ้ำนจำนวน 6 หมู่บ้ำนที่ไม่เกิดอุบัติตุในหมู่บ้ำน
7.6 กำรรักษำควำมปลอดภั ยในชีวิตและทรัพ ย์สิน มี งำนติดตั้งกล้ องวงจรปิ ดที่ได้รับบริจำคจำก
เอกชน ชุมชนมีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันบริจำคโดยทุนทำงสังคม
และมีเครือข่ำยเฝ้ำระวังคอยให้ควำมช่วยเหลือ ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ไม่มีปัญหำลักขโมยในหมู่บ้ำน ทั้ง 14 หมู่บ้ำน
7.7 กำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชำชนทุกครัวเรือนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและร่วมมือในกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่ำงเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง มีกำรมอบธงแดงในครัวเรือนที่ตรวจพบลูกน้ำยุง ทำให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ปี2558 จำนวน
20 รำย ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9 รำย และในปี ๒๕๖๐ จำนวน 3 รำย มีนวัตกรรมหยดน้ำ ไล่ยุงลำยและปูน
กินหมำพิชิตยุงรำย
7.8 กำรรณรงค์ลดละเลิ กกำรใช้สำรเคมีในพื้นที่ทำกำรเกษตร มีโครงกำรธนำคำรโค กระบือเพื่อ
เกษตรกรตำมแนวพระรำชด ำริ และโครงกำรเกษตรอิน ทรีย์ มีผู้ เข้ำรับ โคตำมโครงกำรจำนวน ๑๐๐ ตั ว
เกษตรกรลดกำรใช้สำรเคมี ในกำรฆ่ำหญ้ำ อำหำรสัตว์เพิ่มขึ้น มีทีมวิชำกำร ผู้รู้ ปรำชญ์ทำงกำรเกษตร ให้คำ
ชี้แ นะ ท ำให้ เกษตรกร ผู้ ใกล้ แ ปลงเกษตร ลดกำรสั มผั ส สำรเคมี ลดกำร สู ญ เสี ย ชี วิต กำรเจ็ บ ป่ ว ย และ

ประชำชนมีควำมรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในกำรป้องกันโรคฯ และจำกกำรตรวจเลือดหำหำปริมำณเอนไซม์
โครีนเอสเตอเรสในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงพบว่ำมีแนวโน้มลดลง
ตำรำงแสดงผลกำรตรวจเลือดหำปริมำณเอนไซม์โครีนเอสเตอเรส
ผลกำรตรวจเลือดหำปริมำณเอนไซม์โครีนเอสเตอเรส (คน/ร้อยละ)
เป้ำหมำย
ปี พ.ศ.
(คน)
ปกติ
ปลอดภัย
เสี่ยง
ไม่ปลอดภัย
2558
214
13/6.0
44/20.7
85/39.7
72/33.6
2559
273
22/8.0
69/25.3
104/38.1
78/28.5
2560
262
19/7.2
93/35.1
87/32.8
66/24.9
7.9 ด้ำนสุขภำพ
1) โรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง มีมำตรกำรโดยเปิดโรงเรียน NCD โดยควำมร่วมมือทุกภำค
ส่วนในตำบลขอนแก่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีข้อตกลงในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในสมำชิก
กองทุนเงินล้ำนหมู่บ้ำน ทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงต่อเนื่อง 2 ปี และอุบัติกำรณ์รำยใหม่โรคเบำหวำนและโรคควำมดัน
โลหิตลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
๒) เปิดศูนย์เด็กเล็กและตรวจพัฒนำกำรเด็กสมวัย พร้อมอบรมแม่และครอบครัวให้ดูแลลูกๆ
3) ชมรมผู้สูงอำยุมีกิจกรรมทุกเดือน พร้อมเปิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอำยุโดยควำมร่วมมือทุกภำค
ส่วนในตำบลขอนแก่น
4) มะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งลำไส้ ได้มีกำรออกตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นแห่งแรก
และแห่ งเดียวในประเทศไทยที่มีกำรคัดกรองและนำไปปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมพร้อมกำรเข้ำบำบัดรักษำที่
โรงพยำบำลร้อยเอ็ด ผลจำกกำรตรวจอุจำระหำไข่พยำธิใบไม้ในตับในกลุ่มเสี่ยง พบว่ำมีกำรตรวจพบไข้พยำธิ
ลดลงต่อเนื่องในปี 2558 = 30 รำย (ร้อยละ 12.0) ,ปี 2559 = 26 รำย(ร้อยละ 11.9) ปี 2560 = 15
รำย(ร้อยละ 2.1)
5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้ำนต้ำนภัยไข้เลือดออก,โรคฉี่หนูและโรคอื่นๆ
6) งำนบุญปลอดเหล้ำ
8. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
ปั จ จั ย สู่ ค วำมส ำเร็ จ ด้ ว ยขบวนกำร ๓ ก. ได้ แ ก่ มี ค ณะกรรมกำรที่ เข้ ม แข็ ง มี ก องทุ น ในกำร
ด ำเนิ น งำน และมี กิ จ กรรมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งทุ ก ภำคส่ ว นเข้ ำมำมี ส่ ว นร่ว มในทุ ก กิ จ กรรม คณะที ม งำน
ประสำนงำนสิ บ ทิ ศ ทุก ภำคีเครือข่ ำยร่ วมกัน ภำยใต้งบประมำณที่ จำกั ด ได้เรียนรู้ ศึกษำดูงำน ทบทวน
สถำนกำรณ์ในพื้นที่ ร่วมคิดและดำเนินงำนในสิ่งที่ท้ำทำย แสวงหำโอกำส ที่จะขับเคลื่อน กำรพัฒนำชุมชนให้
เป็นไปตำมปรัชญำและแนวคิดของธรรมนูญ โดยให้ ผู้นำได้แสดงบทบำทภำวะผู้นำ บูรณกำรงำนเสริมกำร
ทำงำนของกันและกัน ใช้กำรสื่อสำรทุกด้ำนอย่ำงคุ้มค่ำ FACEBOOK LINE YOUTUBE ขยำยเครือข่ำย หำทุน
มนุษย์ ทุนทำงสังคม ให้คนในชุมชนพึ่งตนเอง ในกำรขับเคลื่อนอย่ำงยั่งยืน
9. ปัญหำอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
๙.๑ ควำมคำดหวังจำกชุมชน อยำกเห็นควำมเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว
๙.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะต่อต้ำนกำรดำเนินงำน

๙.๓ ท้ำทำยควำมสำมำรถผู้นำ ทีมดำเนินงำน
10.ข้อเสนอแนะ
๑.ระเบียบ วิธีปฏิบัติทำงรำชกำรอำจจะช้ำไม่ทันตำมควำมต้องกำร หรืออำจไม่พึงพอใจ จำเป็นต้อง
อำศัยกำรขับเคลื่อน จำกชุมชน ผ่ำนทุนทำงสังคม
๒. ควำมยั่งยืนต้องอยู่กับชุมชน ไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงำนหนึ่ง หน่วยงำนใด
๓. สร้ำงเรื่องรำวในชุมชนเพื่อสำนต่อเรื่องรำวดีๆ สืบทอดเพื่ออนำคตของชุมชน

