แบบฟอร์มสรุปผลงานตาบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับเขต ๙ ประจาปี ๒๕๖๐
ตาบลหนองชัยศรี อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
โปรดระบุหัวข้อ/ประเด็นหลักการพัฒนา (Theme) นวัตกรรมสุขภาพชุมชน
๑. ประเด็นปัญหา/จุดเด่น ของชุมชนที่นามาเป็นเป้าหมายในการแก้ไข/ส่งเสริมสุขภาพ
จากสภาพปัญหาในพื้นที่ สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของตาบลหนองชัยศรี ปี ๒๕๕๕ มีผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ๙๐ ราย โรคความดันโลหิตสูง ๒๑๔ ราย เป็นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ๙๔
ราย มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ๓ ราย ฟอกไต ๒ ราย โรคหลอดเลือดสมอง ๕ ราย และโรคหัวใจ ๔ ราย
มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี กลุ่มผู้สูงอายุที่
ป่วยมีโรคแทรกซ้อนตามมา เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงเพิ่ มมากขึ้น และในสภาพปัจจุบันในพื้นที่ กลุ่มวัย
ทางานจะไปรับจ้างต่างถิ่น ปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ทาให้เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบตาม
เกณฑ์ และพบว่าสงสัยพัฒนาการล่าช้า จากข้อมูล ปี ๒๕๕๕ พบเด็กต่ากว่า ๑ ปี ๕๐ ราย มีการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง ๖ เดือนเพียง ๑๙ ราย เด็กอายุ ๐-๕ ปี ๔๐๗ ราย มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ๙
ราย เด็กขาดรับวัคซีนเป็นประจา ๑๙ ราย ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
กระเบื้องน้อย มีการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน จัดทาแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณจาก
กองทุนสุขภาพตาบล และบูรณาการงานกับงบต่างๆ ในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาก็ยังไม่ลด
๒. กระบวนการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเบื้องน้อยร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองชัยศรี ได้เชิญผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล กรรมการหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม คืน
ข้อมูล สร้างความเข้าใจ ปรับแนวความคิด ระดมสมองร่วมคิดวิเคราะห์ ทบทวนบริบทและสถานการณ์ ที่
เป็นอยู่ เพื่อร่ว มจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดยเริ่มที่การยอมรับว่าอะไรคือปัญหาที่สังคมหรือชุมชน
กาลังเผชิญอยู่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยพิจารณาว่าจะทานวัตกรรมอะไร อย่างไร จะใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องมืออะไร อย่างไร ในการเพิ่มขีดความสามารถหรือช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ได้สรุปขั้นหรือกระบวรการ
ดังนี้
๒.๑ สร้างทีมงานหรือเครือข่ายประกอบด้วย อสม. สอบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร เจ้าหน้า
ผู้รับผิดชอบงานองค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยพัฒนาศักยภาพอบรมให้
ความรู้ตามปัญหาหลักที่พบ
๒.๒ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน/ปัญหาสุขภาพ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคืนข้อมูลต่างๆ ด้าน
สุขภาพที่เป็นปัญหา ให้ทีมงานหรือเครือข่ายและเครือข่ายกลับไปทาทะเบียนข้อมูล ทะเบียนติดตามต่างๆ ให้
ตรงกับข้อมูลของ รพ.สต. เช่น ข้อมูล เด็ก ๐-๕ ปี ที่ขาดรับวัคซีนตามเกณฑ์ สงสัยพัฒนาการล่าช้า ข้อมูล
กลุ่ มเสี่ ยง กลุ่ มป่ วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง เป็นต้น เพื่อที่จะได้รับทราบ และ
ติดตามได้ถูกต้อง
๒.๓ ภาคีเครือข่ายประชุม การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองชัยศรี โดยมีการวิเคราะห์ และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ไปสู่จุดหมายโดยเริ่มที่การยอมรับว่า
อะไรคือปัญหาที่สังคมหรือชุมชนกาลังเผชิญอยู่ และจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยพิจารณาว่าจะทานวัตกรรมอะไร
อย่างไร จะใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมืออะไร อย่างไร ในการเพิ่มขีดความสามารถหรือช่วยในการปฏิบัติงาน

ทาง รพ.สต. จึงได้นาเสนอ นวัตกรรมที่ทาโดย รพ.สต. คือ นวัตกรรมเครื่องออกกาลังกายสุขภาพดีวิถีไทย ซึ่ง
ใช้ในกลุ่มป่วยได้ดี แต่จะทาอย่างไรให้ขยายผลลงไปอยู่ในชุมชนได้ ส่วนฮูล่าฮูปก็ใช้ลดรอบพุงได้ดีทั้งกลุ่มป่วย
กลุ่มเสี่ยงแต่มีราคาแพง ส่วนกลุ่มเด็กนั้น ทาอย่างไรผู้สูงอายุจะดูสมุดสีชมพู่ได้ ประเมินพัฒนาการเด็ก และจา
วันนัดรับวัคซีนได้ จนสรุปได้เป็นแนวทางเดียวกัน และนานวัตกรรมที่คิดค้นได้มาเสนอต่อที่ประชุมอีกรอบ
จากนั้นจึงจัดทาแผนงาน/โครงการ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตาบลในการจัดทาโครงการ มี
การบูรณาการงบประมาณงานสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท และงบจากกองทุน
ต่างๆ ในชุมชนมาจัดทานวัตกรรมแล้วนานวัตกรรมที่ได้ไปเสนอพร้อมกับสาธิตนวัตกรรมต่อชุมชน
๒.๔ นาภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไปศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และในด้านการจัดการสุขภาพนอกพื้นที่จังหวัดเพื่อนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่
๒.๕ ภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
๒.๕.๑ คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕-๓๔ ปี ที่มีภาวะเสี่ยง คัดกรองสุขภาพประชาชน
อายุ ๓๕ ปี ทุกรายรวมถึงพระภิกษุ จากนั้นแยกกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกระบวนการคลินิก DPAC ชมรมสร้างสุขภาพทุกหมู่บ้านส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น
แอโรบิก แอโรบ๊อกซิ่ง บาสโลป รวมถึงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
๒.๕.๒ ในกลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี ภาคีเครือข่ายได้มีการจัดตั้งกรรมการรุ่นเยาว์ชน หรือกรรมการ
น้ อย (กม.น้ อย) ในชุม ชนซึ่งเป็ น เกลุ่ มที่ อยู่ ใกล้ ชิด กับ ผู้ สู งอายุ ที่เลี้ ยงดู เด็ก มาพั ฒ นาศั กยภาพใน ติด ตาม
ประเมินพัฒนาการ การับวัคซีนตามเกณฑ์ และให้คาแนะนาการส่งเสริมสุขภาพเล่านิทานให้น้องฟังพร้อม
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
๒.๕.๓ ในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง/ผู้พิการ ภาคีเครือข่ายติดตามเยี่ยมส่งเสริม สุขภาพ
และฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมแนะนาการใช้นวัตกรรมสุขภาพ
๒.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ผ่านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเป็นกลุ่มปกติและได้เป็นบุคคลต้นแบบ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าเขาสามารถ
ลดความเสี่ยงจนมาเป็นกลุ่มปกติเขาทาได้อย่างไร แลกเปลี่ยนเรียนหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินได้เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมเขาทาได้อย่างไร
๒.๗ มี การประเมิน ผลการด าเนิ นงาน ติดตามนิ เทศงานภาคีเครือข่ ายในการด าเนิ นงานหมู่บ้ าน
ต้น แบบด้า นสุ ข ภาพโดยคณะกรรมการกองทุ น สุ ข ภาพซึ่ งประกอบไปด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นาชุมชน พร้อมให้คาแนะนามาเป็นเวลา ๔
ปี และเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็จะจัดประชุมคืนข้อมูลและสิ่งที่ภาคีเครือข่ายต้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องทุกปี
๓. ปัจจัยความสาเร็จ
องค์กรภาคีในชุมชน มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยการหาและใช้ทุนทาง
สังคมทาให้เกิดกระบวนการการทางานที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่การจัดเวทีประชาคม ให้
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ผู้ น าชุ ม ชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการหมู่บ้ าน วัด โรงเรียน และ
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นฐานภายใต้บริบทของชุมชน มีการบูรณาการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน มีการสรุป มีการติดตามประเมินผล เพื่อหาข้อปรับปรุงแก้ไขใน
การพัฒนาทาให้เกิดความต่อเนื่องจึงทาให้เกิดผลสาเร็จในเชิงประจักษ์ ทุกภาคส่วน ทุกภาคีเครือข่าย มีส่วน

ร่วมในการที่จะช่วยกันดาเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ และที่สาคัญคือกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนใน
ชุมชนมีความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
๔. ผลงาน/นวัตกรรม ผลจากการดาเนินงานที่ต่อเนื่องทาให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย ดังนี้
๔.๑ นวัตกรรมยางยืด ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อแขน ไหล่ ขา ช่วยพื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยติดเตียง
โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง
๔.๒ นวัตกรรมรอกกะลาแบบเดี่ยว แบบคู่ ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อ แขน ไหล่ ป้องกันภาวะไหล่
ติดช่วยพื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยติดเตียง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
ในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง รอกกะลาแบบคู่ต้องทา ๒ คน ทาให้ผู้เล่นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินทาให้ มี
สุขภาพจิตที่ดีด้วย
๔.๓ นวัตกรรมไม้นวดส้น ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อน่องและส้นเท้า กระตุ้นการไหลเวียนเลือดจาก
ขาท่อนบนลงขาท่อนล่างลดการมึนชาที่ปลายเท้า ใช้ได้ผลมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมจับโปงแห้ง (ปวดบริเวณ
ใต้ข้อพับขา) ช่วยพื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยติดเตียง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกันข้อติด เท้าตก
รวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง ด้วย
๔.๔ นวัต กรรมฆ้ อนนวดกล้า มเนื้อ ใช้ในการนวดกล้ ามเนื้ อมั ดใหญ่ เช่ น กล้ ามเนื้ อขาท่ อนบน
กล้ามเนื้อขาท่อนล่าง โดยเฉพาะการปวดเมื่อยจากการทางานสามารถนวดได้เอง ทาชุมชนในการลดการใช้ยา
แก้ปวด ยาสเตียรอยด์
๔.๕ นวัตกรรมลานกระลา ใช้ในการฝ่าเท้าโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
เรื้อรัง เส้นเลือดที่ไหลมาเลี้ยงตีบตัน ทาให้ผู้ป่วยมีอาการชาบริเวณฝ่าเท้า ไม่รู้สึก ไม่สามารถรับรู้ภยันตรายที่
เกิดขึ้น ตลอดจนแรงกดทับ ที่ผิดปกติ เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่าย การบริหารฝ่าเท้าด้วยลานกะลา
สามารถกระตุ้นการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย ลดอาการปวด ชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานได้ ดี
นอกจากนั้นยังใช้ในการฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหลอดเลื อดสมองรวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในกลุ่มปกติและ
กลุ่มเสี่ยง
๔.๖ นวัตกรรมฮูล่าฮูป เป็นฮูล่าฮูปที่ผลิตขึ้นเองในชุมชนซึ่งฮูล่าฮูปนี้บรรจุน้าอยู่ภายในท่อทาให้เพิ่ม
น้ าหนั ก ส่ งเสริ ม การออกก าลั งกาย เพื่ อ ลดน้ าหนั ก และรอบเอว ช่ ว ยท าให้ ห น้ าท้ อ ง สะโพก แผ่ น หลั ง
กล้ามเนื้อบริเวณขา และเข่า กระชับมากขึ้ น ถ้าออกกาลังกายด้วยฮูล่า ฮูปนาน ๓๐ นาที สามารถเผาผลาญ
พลังงานได้ถึง ๖๐๐ แคลอรี่ เพิ่มความกระชับและความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและหลังส่วนล่าง
เพิ่มสมรรถภาพด้านแอโรบิคโดยทาให้หัวใจมีความแข็งแรง อดทนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ความดันลดต่าลง
ช่วยเพิ่มระดับการหมุนเวียนของเลือดไปสู่สมองทาให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า และพร้อมที่จะทากิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้ดี
๔.๗ กระด้งนาฬิกาเตือนความจาสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งจะประดิษฐ์จากกระด้ง และทาเป็นวง
และมีเข็มชี้ตามช่วงอายุเด็ก ประกอบไปด้วย ๓ วง
วงที่ ๑ เป็นวงในสุดช่วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมกับอาหารตามวัย
วงที่ ๒ เป็นวงเกี่ยวกับวัคซีนที่เด็กควรจะได้รับในแต่ละช่วงอายุพร้อมวันนัด
วงที่ ๓ เป็นวงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ที่ควรจะเป็นไปตามเกณฑ์
๕. ข้อเสนอแนะ
ตาบลจั ด การสุ ขภาพตนเองแบบบู รณาการเป็ น การดาเนิ น งานต่ อยอดงานสาธารณสุ ขมู ล ฐานที่
สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมในลั กษณะใหม่ โดยมี เป้ าหมายในการดู แ ลสุ ข ภาพ ๕ กลุ่ ม วั ย

นวัตกรรมสุขภาพชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมสุขภาพ
ชุม ชน เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถหรือช่ ว ยในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพ ๕ กลุ่ ม วั ย จึ งควร
สนับสนุนงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานเพื่อเป็นทุนในการดาเนินกิจกรรมอย่างยั่นยืน
ผู้ ร ายงานงาน นางสุ ริ น ทร์ สี ร ะสู ง เนิ น ต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ช านาญการ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลหนองชั ย ศรี อ าเภอหนองหงส์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๓๓๖๔ ๕๒๕๒, E-mail : surinsees@gmail.com
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