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ยินดีต้อนรับสู่ “มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552” 
Communnity Health & Primary Care Expo 2009

สร้างคุณค่าความเป็นคน  สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
 
 สุขภาพชุมชน (Communnity Health) และบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็นฐานรากของระบบ 
สุขภาพ เป็นจุดคานงัดของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เป็นหลักประกันของการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ด้านสุขภาพ ของประชาชน 
 งานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิจึงไม่ได้เป็นแค่เทคนิคการทำงาน แต่มีคุณค่ามีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของอุดมการณ์ของการทำงานเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
 ภาคีเครือข่ายงานสุขภาพชุมชน และบริการปฐมภูมิได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ขึ้น เพื่อ 
ตอกย้ำคุณค่า สร้างเสริมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนทำงานสุขภาพชุมชน ผ่านกิจกรรมและ 
รูปธรรมการทำงานที่หลากหลาย 
 เราจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 (Communnity Health & Primary Care Expo 2009)  ภายใต้ 
คำขวัญว่า “สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง” 
 เพราะงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมินั้น มีรากฐานมาจากการเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เสมอกัน 
ของทุกคน เราเชื่อว่าไม่ควรมีใครคนใดคนหนึง่ที่ต้องถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลที่ดี หรือมีความยากลำบากในการเข้าถึง 
บริการสุขภาพ งานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิเป็นบริการที่อยู่ใกล้ชิดติดกับชีวิตของชาวบ้าน ให้การดูแลไม่ว่ายากดี 
มีจน เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า และมีความเป็นคนเสมอกัน
 นอกจากการให้คุณค่าความเป็นคนที่เท่าเทียมกันของประชาชนแล้ว งานสุขภาพชุมชน และบริการปฐมภูมิยังสร้าง 
คุณค่าให้กับคนทำงานสุขภาพที่ทำหน้าที่ดูและรักษาและเยียวยาความทุกข์ของผู้คนอีกด้วย งานสุขภาพชุมชนและบริการ 
ปฐมภูมิเป็นหลักประกันด้านศีลธรรมพื้นฐานของสังคม ที่ไม่ยอมให้มีคนถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วยทุกข์ยากตามลำพัง
 จึงเป็นงานที่มีคุณค่าทางมนุษยธรรม และเป็นงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทำงานมีคุณค่า และที่ว่า“สร้างสุขภาพชุมชน 
ให้เข้มแข็ง” นั้นก็เพราะระบบสุขภาพใหญ่ของประเทศจะไม่มีทางเข้มแข็งได้โดยปราศจากความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ 
ชุมชน ยิ่งในปีนี้เป็นปีเริ่มต้นทศวรรษที่ 4 ของการสาธารณสุขมูลฐานที่องค์การอนามัยโลก ได้บุกเบิกผลักดันจนเกิด 
คุณูปการต่อสุขภาพชองคนทั้งโลก จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อเสริมสร้างพลังแก่ชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สันติและมีสุขภาวะ
 กว่าจะเป็นงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ที่ประกอบด้วยนิทรรศการหลากหลาย นวัตกรรมชั้นนำกว่า 200 ชิ้น 
จากทั่วประเทศ วิทยากรชั้นแนวหน้า สถาปัตยกรรมใหม่ของศูนย์สุขภาพชุมชน ประกวดเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ 
การแสดงและเวทีวิชาการ สำหรับนักปฏิบัติการ ทิศทางงานสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ 4 การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
และผู้ป่วยระยะสุดท้าย การสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์สาธารณสุขชนบท สุขภาพปฐมภูมิ กับการดูแลเด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ การวิจัยในงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ การจัดการความรู้ โรงพยาบาลตำบลกับอนาคตงานสุขภาพชุมชน 
และพบกับนักคิด นักเขียน นักปฏิบัติที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างคับคั่ง
 มีกำลังกาย กำลังใจและกำลังสมองของผู้คนมากมายที่ทุ่มเทไปกับการเตรียมงาน ครั้งนี้ เราขอขอบคุณทุกๆ 
แรงสนับสนุนและการทุ่มเทของทีมงานและหวังว่างานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 นี้จะเป็นเวทีที่เราได้มาร่วมกัน 
เสริมสร้างอุดมการณ์ กำหนดทิศทางงานสุขภาพชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์พลังการขับเคลื่อนที่ให้งาน 
สุขภาพชุมชน และบริการปฐมภูมิเป็นรากฐานให้กับการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชนอย่างแท้จริง
     
      รักและศรัทธา 
      
      คณะผู้จัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน
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บทนำ 2

กำหนดการประชุมเวทีวิชาการ 

Grand Diamond Room (P) 4

Meeting Room 1 (M1) 6

Meeting Room 2 (M2) 8

Meeting Room 3 (M3) 10

Meeting Room 4 (M4) 12

Meeting Room 5 (M5) 14

Meeting Room 6 (M6) 16

กำหนดการ  Hall 9

ลานสถาปนิก 18

เวทีสีสันสาระ 20

ลานเสวนา 22

ลานสุขศาลา 24

เครือข่ายสุขภาพ 26

นวัตกรรมสุขภาพ 27

สวนสนุกเจ็ดมหัศจรรย์  86 

ภาพเล่าเรื่อง  “คุณค่างาน  คุณค่าคน”  (Gallery) 86

เรื่องเล่า  “จินตนาการสุขภาพใหม่” 87
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 Room  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 07.30 – 8.30 น.

 บริเวณโถง  ชั้น  1      ลงทะเบียน

 

 เวทีวิชาการ  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 08.30-12.00 น. 

 8.30 - 9.00 น. พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่การประชุม

 9.00 - 9.30 น. กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์การจัดงาน  โดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  

 9.30 - 10.15 น. ละครสร้างคุณค่าคนทำงานสุขภาพชุมชน “กตัญญูสีดำ”

  กำกับการแสดง โดย คณะละครมนตา

 10.15 - 11.00 น. ปาฐกถา “สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง” 

  โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

 11.00 - 11.30 น.  ชี้แจงภาพรวม ความคิดเบื้องหลัง และ Highlight ของงาน

  โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  

 11.30 - 12.00 น. พิธีเปิดกำแพงภาพ บนเส้นทางสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า และเปิดนิทรรศการใน Hall 9

 

 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.00-16.30 น.

  ข้อเสนอเชิงนโยบาย  ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ

  วิทยากร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  พญ.ศิริพร กัญชนะ    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 ดำเนินรายการโดย  นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กำหนดการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552

ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

 Grand Diamond
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 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.30 น. 

 9.00 - 9.40น. บรรยายพิเศษ “สาธารณสุขมูลฐานในมุมมองของประชาคมโลก และสังคมไทย” 

 วิทยากร นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

  ผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ   ผู้นำชุมชนบ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง

 ประธาน นพ.อมร นนทสุต     อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 เลขา นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 10.00 - 12.30.  “ข้อเสนอทศวรรษที่สี่ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย”

  นำเสนอผลการทบทวนและสังเคราะห์งานสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมา และทิศทาง 

  ในอนาคต

 นำเสนอโดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง  คณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธาน     ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม   มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม จ.ฉะเชิงเทรา 

 เลขา นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 ผู้วิพากษ์     นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-16.30 น. 

   “เจตนารมณ์สุขภาพชุมชน”

 13.30 - 14.30 น. นำเสนอเอกสาร  “ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย”  

  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จ.กรุงเทพฯ  

  นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  ภาคีเครือข่ายงานสุขภาพชุมชน

 14.30 - 16.30  น. การประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล

  1. สถาปัตยกรรมสถานบริการสุขภาพชุมชน

  2. เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่

  3. ภาพถ่ายสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ

  4. เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น

  5. นวัตกรรมสุขภาพชุมชน  

 

พิธีปิด
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 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552    เวลา 13.00-16.30

  จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย  

 วิทยากร ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

  อาจารย์นเรศ สงเคราะห์สุข    เครือข่ายข่วงพญา  จ.เชียงใหม่

  คุณเจนไวย์ ทองดีนอก (ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง ความสุขของกะทิ) 

  คุณเยาวลักษณ์ ชีพสุมน บริษัทรักลูก

  คุณกนิษฐา ถนัดกิจ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

  ผศ.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คุณรุ่งนภา มาลารัตน์  สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552    เวลา 09.00-12.00

  จิตเวชชุมชน : ศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการฟื้นชีวิตใหม่ 

 วิทยากร พระมหามานับ ปภัสสโร  วัดห้วยพรหม จ.นครราชสีมา

  น.ส.ณัชฐกานต์ เหมือนตา สอ.ส้มป่อย จ.ศรีสะเกษ

  น.ส.รัตนา เสนาหนอก ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี โรงพยาบาลมหาสารคาม

  คุณวิพาวี  แซ่เตียว ชมรมจิตประภัสสร โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก

   จ.สุราษฎร์ธานี 

  คุณอารีวรรณ  ยงเพชร ชมรมจิตประภัสสร โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก

   จ.สุราษฎร์ธานี 

 ดำเนินรายการโดย พญ.ปัทมา ศิริเวช  สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา จ.กรุงเทพเทพมหานคร

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552    เวลา 13.30-16.30 น.

  การจัดการกำลังคนเพื่อระบบสุขภาพชุมชน

 วิทยากร นายสุทิน ชนะบุตร  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น

  อาจารย์มานะ นาคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

  คุณวรนุช ไพรหิรัญ  สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

  คุณทองจันทร์ บุตรจันทร์  สถานีอนามัยตำบลนาโซ่ จ.ยโสธร

  นางสาววนิดา วิระกุล  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Meeting Room 1
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  นพ.เกษม เวชสุทธานนท์  สำนักวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

  พ่อคำเดื่อง ภาษี  ปราชญ์ชาวบ้านอีสาน

 ผู้ดำเนินรายการ นพ.ฑิณกร โนรี   สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน

 พิธิกร นางสาวโชติรส ละอองบัว  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552    เวลา 09.00-12.30 น.

   วิถีชีวิตที่หลากหลายของเยาวชนกับการป้องกันเอดส์ : เข้าถึงยากหรือไม่เข้าถึง

 วิทยากร คุณกิตติพันธ์  กันจินะ เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย จ.กรุงเทพฯ

  คุณธัญญเขตต์  ศิริศักดิ์ จ.เชียงใหม่

  คุณวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย จ.กรุงเทพฯ

  คุณธงชัย  แก้วมาก สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพฯ

  คุณอังคณา โกวิทชัยวิวัฒน ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนภาคเหนือตอนบน

  คุณสุคนทิพย์ กาวิละวงศ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนภาคเหนือตอนบน

  คุณมงคล ศรีพรทวีทรัพย์ แกนนำศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม

 ดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย ศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์

   เพื่อป้องกันเอดส์  จ.กรุงเทพฯ
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 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552    เวลา 13.00-16.30 น.

  ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ

   การอภิปราย : 2 ความคาดหวังต่อระบบบริการปฐมภูมิในอนาคต

        2 การนำเสนอตัวอย่างการจัดระบบบริการปฐมภูมิ

        2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 วิทยากร นายคำกอง อามาตย์มนตรี  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู

  นายบุญมั่น วาริชา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา จ.ชัยนาท

  นางณภัทร จาตุรัส  ผู้ช่วยกำนันตำบลเหมืองใหม่  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  นางสาวหอมหวล กลางหล้า พยาบาลชุมชนเทศบาลตำบลลำน้ำ จ.ขอนแก่น

  คุณสมศรี นวรัตน์  โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี

 ดำเนินรายการโดย  นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ                     

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552    เวลา 09.00-12.00 น.

  งานสาธารณสุขมูลฐานกับการเสริมพลังชุมชน

  เวทีอภิปรายประสบการณ์ คุณค่างาน สสม. และความสำเร็จการ Empowerment ชุมชน 

 วิทยากร ผศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  ผู้อำนวยการสถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี

    นพ.บัญชา พงษ์พานิช   เครือข่ายดับบ้านดับเมือง เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้

   จ. นครศรีธรรมราช

  นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

  อาจารย์ปัญญา  ยงยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา

  นายชาติชาย  เหลืองเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านจำรุง จ.ระยอง

 ดำเนินรายการโดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-16.30 น.

  พลังเครือข่ายอาสาสมัครกับสุขภาพเพื่อสังคม     

  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เปิดมุมมองและความคาดหวังต่อทิศทางการพัฒนา

  ระบบ อสม.

 วิทยากร นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์ ประธานสถาบันประชาคมภูเก็จ จ.ภูเก็ต

  นางเตือนใจ สมานมิตร เครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพภาคกลาง จ.ลพบุรี
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  นายมณี  อรินต๊ะ นายกสมาคม  อสม. จ.เชียงใหม่ 

                 นายโมฮำหมัดญามาลูดิน สะมะแอ  เครือข่ายสุขภาพมุสลิม จ.ปัตตานี

 ดำเนินรายการโดย นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 

 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552   เวลา  09.00-12.30 น.

  ลดการดื่มสุราและสร้างสุขภาวะชุมชน

 วิทยากร นางศิราณี ศรีหาภาค   โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

  นายประจักร กองตัน สถานีอนามัยจำไก่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  นายจะเด็ด เชาวน์วิไล มูลนิธิเพื่อนหญิง จ.กรุงเทพมหานคร

  นายจรรยา ราชวงศ์ สถานีอนามัยหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี

  นายสงกรานต์  ภาคโชคดี สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.กรุงเทพมหานคร

 ดำเนินรายการโดย น.ส.สารี  อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จ.กรุงเทพมหานคร
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 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.00-16.30

  ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน : Witness  seminar

ผู้ร่วมสนทนาเล่าเรื่อง ศ.นพ. ไพจิตร  ปวะบุตร  (75 ปี)  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    ผู้บุกเบิกงานสาธารณสุขมูลฐาน  

  รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (62 ปี) ผู้บุกเบิกงานสุขภาพชุมชนและครูหมออนามัย

  นางนิยม  พุทธาจัน  (85 ปี)  จ.อำนาจเจริญ

   นางผ่องใส  ภาณุรัตน์  (74 ปี) จ.อุบลราชธานี

  นายสวัสดิ์  จิตมณี  (60 ปีเศษ) จ.นครราชสีมา

  คุณประภาส  จเรประพาฬ  (59 ปี) จ.นครศรีธรรมราช

  นายชัยพร  จันทร์หอม  (54 ปี) จ.ตรัง

 ดำเนินรายการโดย นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.00

  หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ

 วิทยากร รศ.ดร.ชนินทร์  เจริญกุล   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  นพ.ประวิทย์  เตติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   จ.พิษณุโลก

  นพ.ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ดำเนินรายการโดย นางทิพาพร  สุโฆสิต รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-16.30 น.

  ประสบการณ์การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น : วิถีชุมชน

 วิทยากร รต.หญิง อมรพรรณ  พิมพ์ใจพงศ์   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

  นางจรูญศรี  ปัญญาดี   ศูนย์สุขภาพชุมชนนาบัว  จ.อุดรธานี

  นายสุนทร  คุณภาที  ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านม่วง  จ.อุดรธานี

  นางวาสนา  ปานดอก   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  นายสรวิชญ์  แชกอ   มูลนิธิรักษ์อาข่า จ.เชียงราย

  นางเอี่ยมศิริ  กิจประเสริฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนปากดุก  จ.เพชรบูรณ์
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  ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวดในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน

  ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน

 ผู้ให้ความเห็น นพ.เศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ดำเนินรายการโดย นพ.สุธี  สุดดี โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.30 น.

  งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ

 วิทยากร นพ.ศิริชัย  นามทรรษณีย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  

   จ.กาฬสินธุ์ 

  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชระนุกูลเกียรติ   โรงพยาบาลภูกระดึง จ.เลย 

  นางเครือวัลย์  สนธิคุณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร

   โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 

  น.ส.พรทิพย์  แท่นทอง ชมรมอาสาสมัครดูแลคนพิการตำบลปากพูน

 ดำเนินรายการโดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ จ.นนทบุรี
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Meeting Room 4

 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.00-16.30

  การสร้างทีมสหวิชาชีพเพื่อบริการสุขภาพชุมชน 

 วิทยากร นพ.ศิริชัย นามทรรษณีย์ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชกฉุนิารายณ ์จ.กาฬสนิธุ ์ 

  นพ.สุธี สุดดี โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

  พญ.ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา   

  นพ.นพดล เสรีรัตน์   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ดำเนินรายการโดย  นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ ชมรมแพทย์ชนบท

 

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552 เวลา 09.00-12.00

  สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน: วิธีคิดและการออกแบบ

 วิทยากร นายขจรศักดิ์ พรหมสา ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

  นายจตุพร มุกสิฆัมพร สถานีอนามัยตำบลบ้านกรูด  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

  คุณเชิดชัย จันทร์บุญเจือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี   

   จ.นครราชสีมา

 ผู้ให้ความเห็น รศ.ดร. วีระ สัจกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินแบบศูนย์สุขภาพ 

   ชุมชน (ผู้อำนวยการสถาบันสถาปนิกสยาม)

  อาจารย์ธีรพล นิยม คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินแบบศูนย์สุขภาพชุมชน

   (สถาบันอาศรมศิลป์)

  คุณวัฒนา สุถิรนาท สถาปนิก กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการกระทรวง

   สาธารณสุข

 ดำเนินรายการโดย คุณโกศล จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ประสานโครงการสถาปัตยกรรมใหม่ฯ
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 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552 เวลา 13.30-16.30 น.

  โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?

 วิทยากร นพ.สุรพร ลอยหา   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

  นพ.พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

  นพ.ภูษิต ประคองสาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวง

   สาธารณสุข

 ผู้ให้ความเห็น ครูชบ  ยอดแก้ว   จ.สงขลา  

  นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ดำเนินรายการโดย นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

   สาธารณสุข

 

 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา  09.00-12.30 น.

  วันพรุ่งนี้กับการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ

  วิทยากร นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  นพ.ชูชัย ศรชำนิ   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

  นพ.สุธี สุดดี  โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  คุณวัลภา เฟือยงาราช  สถานีอนามัยบ้านกุดจาน จ.สกลนคร

 ดำเนินรายการโดย นพ.สมเกียรติ  โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
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Meeting Room 5

 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552 เวลา 13.00-16.30

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน

 วิทยากร นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จ.จันทบุรี

  นพ.วิชัย อัศวภาคย์ โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น  

  น.ส.ปิ่นปัก ดีหอม สถานีอนามัยคำบง จ.ขอนแก่น

  นางปัฐยาวดี  แจงเชื้อ จ.จันทบุรี

  นางการะเกด สายสุจริต งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพทะเล จ.พิจิตร

 ดำเนินรายการโดย นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 ประธาน นพ.ประพจน์ เภตรากาศ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

 เลขา นางกมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน

   ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ 

 

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.00

  IT/ICT   ในการสร้างสุขภาพชุมชน

 วิทยากร นายแพทย์วัชรพงษ์ กระบี่ศรี  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ

  เภสัชกรหญิงจันทร์จิรา ทองไหลรวม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

  คุณประเทือง  เผ่าดิษฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  เจ้าหน้าที่จาก CUP กรณีพื้นที่

 วิทยากร และดำเนินรายการโดย   นพ.ก้องเกียรติ  เกษเพชร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552 เวลา 13.30-16.30 น.

  การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ
  

 วิทยากร นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

  พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

  นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย  จ.เชียงใหม่

  คุณปรีดา โนวฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

  คุณมานพ  เชื้อบัณฑิต  สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง

   จ.หนองบัวลำภู
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 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.30 น.

  นวัตกรรม: สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน

 วิทยากร ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  นพ.วิรุฬ  ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและ

   ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  นางเกษร  วงศ์มณี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

  นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์ โรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

  ผู้มีผลงานน่าสนใจจากการประกวดนวัตกรรมเชิงระบบ

  ผู้มีผลงาน่าสนใจจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

 ดำเนินรายการโดย นายวีรพงศ์ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย จ.กรุงเทพมหานคร
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Meeting Room 6

 เวทีวิชาการ  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.00-16.30

  ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพชุมชน

 วิทยากร คุณธนา   ยันตรโกวิท  ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการ

   มีส่วนร่วม

  อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คุณสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม จ.สงขลา

  คุณธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน จ.นครศรีธรรมราช

  คุณสมเกียรติ ธรรมสาร หัวหน้าสถานีอนามัยสร้างถ่อน้อย จ.อำนาจเจริญ

 ดำเนินรายการโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒน จ.กรุงเทพเทพมหานคร

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.00

  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ

 วิทยากร นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

  ดร.ปัทมา วาจามั่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

  น.ส.สุรีย์ ลี้มงคล โรงพยาบาลศิริราช จ.กรุงเทพมหานคร

  นางนิตยา จินดากุล ศูนย์มะเร็ง จ.ลพบุรี 

 ดำเนินรายการโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ  โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา 

 เวทีวิชาการ  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-16.30 น.

  งานวิจัยเพื่อสุขภาพชุมชน : สะท้อนคิดและวิเคราะห์กระบวนการ

 วิทยากร นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์   สำนักงานสาธารณสุขเมืองเชียงราย จ.เชียงราย

  อาจารย์กฤษฎา บุญชัย นักวิชาการอิสระ จ.กรุงเทพมหานคร

  อาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อาจารย์ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นพ.นรา เหล็กเพชร  โรงพยาบาลเกาะยาว จ.พังงา

 ดำเนินรายการโดย นายสันติพงษ์ ช้างเผือก นักวิชาการอิสระ จ.เชียงใหม่
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 เวทีวิชาการ  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.30 น.

  เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน 

 วิทยากร นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย ศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือ จ.สมุทรปราการ

  นางสาวประทุมพร ทองภูเบศร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

  นางประภาพร วงศ์ศรีดาแก้ว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

  นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

  นางบุญพลอย ตุลาพันธุ์ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 ดำเนินรายการโดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์  โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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 Hall 9  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552 เวลา เวลา 13.00-16.30 น.

  13.00 -14.30 น. การปรับปรุงและการออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชน

 วิทยากร นายวิโรจน์ เทศน์สาลี และทีมห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ โพอิสิส 

     (ชนะเลิศผลงานการออกแบบปรับปรุง และออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งใหม่

  ประเภทสถาปนิก)

  ผศ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ และทีมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

  (ชนะเลิศผลงานการออกแบบปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนประเภทนักศึกษา)

 14.30 – 16.00 น. แบบศูนย์สุขภาพชุมชนใหม่ในทศวรรษหน้า

 วิทยากร ผศ.ดร.อภิชาติ ประดิษฐ์สมานนท์ และทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี

  สถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร

     (ชนะเลิศผลงานการออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งใหม่ประเภทนักศึกษา)

 13.00 – 16.30 น. นายวัฒนา สุถิรนาท  สถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

  นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

 

 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา เวลา 09.00-12.00 น.

  วิทยากรประจำลานสถาปนิก  

 09.00 – 16.30 น. นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์  สถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

 09.00 – 10.00 น. อาจารย์กรรณิการ์  รัตนปรีดากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม

  และออกแบบตกแต่งภายใน (บริษัท Space Architects Company Limited)

 10.00 – 11.00 น. อาจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ และทีมนักศึกษา

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ นฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม

  (ชนะรางวัลดีเด่นการออกแบบปรับปรุงและออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งใหม่

  ประเภท นักศึกษา) 

 10.00 – 11.00 น. นางเกษร วงศ์มณี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 11.00 – 12.00 น. นส.ศุภางค์วรรณ หวังวีระ และ ทีมTRIPLE (รางวัลดีเด่นการออกแบบปรับปรุง

  และออกแบบศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งใหม่ ประเภทสถาปนิก) 

พบกับสถาปนิกที่จะมาให้คำแนะนำ  ด้านการออกแบบและการปรับปรุง

ศูนย์สุขภาพชุมชนในปัจจุบันและอนาคต พร้อมชมผลงานสร้างสรรค์จากการประกวด

กว่า  20  แบบ  โดย  นิสิต  นักศึกษา  และสถาปนิกทั่วประเทศ  
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 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-16.30 น.

  วิทยากรประจำลานสถาปนิก  

 13.00 – 14.30 น. นายวิโรจน์ เทศน์สาลี และทีม     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์  โพอิสิส  

 14.30 – 15.30 น. อาจารย์ธีรพล นิยม  คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินแบบศูนย์สุขภาพชุมชน

  (สถาบันอาศรมศิลป์)

 15.00 – 16.30 น นายวัฒนา  สุถิรนาท  สถาปนิก กองแบบแผน  กระทรวงสาธารณสุข

 

 Hall 9  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.30 น.

  วิทยากรประจำลานสถาปนิก  

 09.00 – 12.00 น. นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

 10.00 – 11.00 น. นายจตุพร มุกสิฆัมพร สถานีอนามัยตำบลกรูด  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี
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 Hall 9  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.00-16.30 น.

 12.00 - 12.30 น. ชมการแสดงรำกลองยาวจิตเวช

 13.00 - 14.30 น. จากแผ่นฟิล์มสู่การสร้างคุณค่าในชีวิตคนสุขภาพ ชมภาพยนตร์

  เรื่อง “The Road Home”

 14.30 - 16.30 น. เสวนาประสาหนังเรื่อง “สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”

 วิทยากร รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี หน.ภาควิชารังสีวิทยา ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

    คุณนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ เครือข่ายพุทธิกา จ.กรุงเทพมหานคร

 ดำเนินรายการโดย ภญ. ดร.อารยา ศรีไพโรจน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  จ.นครศรีธรรมราช

 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00-12.00 น.

 10.00 – 12.00 น “เสวนาภาพยนตร์คนพิการ”

  ชมภาพยนตร์ในโครงการ  เรื่อง 

   เก็บยิ้ม กำกับโดย โสภณ  ฉิมจินดา

   ความหมายของบอย กำกับโดย เกศสุดา  สวนแก้ว

   เด็กในสนาม กำกับโดย สุธี  เหรียญถาวรจิต

    และ ชุติพงษ์ เลิศบุญช่วยกุล 

  ร่วมเสวนากับผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง และทีมงานผู้ร่วมดำเนินการจากแผน 

  งานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ และ 

  คุณกฤตวิทย์  หริมเทพาธิป  บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป

 ปิดเวที ด้วยการ ชมภาพยนตร์ประกอบเทศการภาพยนตร์ และการสัมมนาเรื่อง

  ความพิการ Disability Film Festival & seminar 2008 เรื่อง “เส้นชัย” ที่บอกเล่า

  เรื่องราว แนวคิด ปัญหา ทางออกของการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ (Independent 

  living) ผ่านภาพการดำเนินชีวิตประจำวันของสังคมไทย 

ชมการแสดงสร้างคุณค่าความเป็นคน  สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

อาทิ  รำกลองยาวจิตเวช   การแสดงศิลปะรำไทย  4  ภาค  ภาพยนตร์คนพิการ  

สารคดีสุขภาพใกล้ตัว   บริการใกล้บ้าน  การแสดงดนตรี  การแสดงมายากล 

และกิจกรรมอื่นๆ  ที่นำมาสร้างสีสัน  สาระ  ให้กับคนทำงานสุขภาพชุมชน
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 13.00 - 13.30 น. การแสดงพื้นบ้านอีสานวังสามหมอ 

  กำกับการแสดงโดย นางสุธาทิพย์ กุลศรี โรงพยาบาลวังสามหมอ

  และคณะหมอลำ อสม. จ.อุดรธานี

 13.30 - 14.00 น. “สืบทอดจิตวิญญาณและการทำงานของหมอชุมชนผ่านเลนส์”

       ชมสารคดี เรื่อง “ตามรอยช่างภาพ : สุขภาพใกล้ตัว บริการใกล้บ้าน”

 14.00 - 16.30 น. เสวนา เรื่อง “สืบทอดจิตวิญญาณและการทำงานของหมอชุมชนผ่านเลนส์”

 วิทยากร  คุณเริงฤทธิ์ คงเมือง ช่างภาพและนักเขียนสารคดีอิสระ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

  ฉบับภาษาไทย

  คุณสมดุลย์  จันทรบุตร  ผู้กำกับสารคดี  หจก.ทำดี  มีเดีย  

 ดำเนินรายการโดย  นายจักรพงษ์ ศรีเมือง สถานีอนามัยสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 Hall 9  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 10.00-12.00 น.

 10.00 - 12.00 น. “ศิลปะดนตรีเปลี่ยนชีวิต”

  เปิดงานด้วยการแสดงศิลปะรำไทย 4 ภาค เพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะการแสดง 

  วัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาคของไทย โดยกลุ่มศิลปินตาบอด

  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน แนะนำความเป็นมาของโครงการศิลปะดนตรีเปลี่ยน

  ชีวิต (Change  Your Life by Music & Art Festival 2008)

  โดย คุณศักดิ์ศิลป์  สิงห์บุรัมห์  ประธาน เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ และร่วมพูดคุย 

  กับศิลปินคนพิการ กับงานดนตรีที่ทำให้ก้าวผ่านความพิการ การแสดงดนตรี โดยวง  

  NMAD และการวาดภาพประกอบดนตรี โดย อาจารย์อนันต์ ประภาโส

  การแสดงมายากลประกอบดนตรี โดยเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

 ปิดเวทีด้วย วงดนตรี NMAD และ คุณชาลี เกาะเต่า ศิลปินพิการสายตาที่ก้าวเข้าสู่การเป็น

  นักร้องอาชีพ ด้วยแนวเพลงอาคูสติก
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  ลานศึกษา “คนเล็ก : การสร้างความรู้สุขภาพกับพลังชุมชน” 

 วิทยากร    นางสาวอาเหมย แซ่ฟู   นักวิจัยเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (คชส.)

   โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จ.เชียงราย  

  นายฤทธิณรงค์ หน่อแหวน   นักวิชาการสาธารณสุข/รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัย

   ปางมะหันต์  จ.เชียงราย 

 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ธวัช มณีผ่อง  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อาจารย์สันติพงษ์ ช้างเผือก  ที่ปรึกษาเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

   (คชส.) โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์จ.เชียงราย 

 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.00 น.

  ลานแลกทัศนะ : นพลักษณ์กับการรู้จักตนเอง

 วิทยากร น.ส.ฐิติมา  คุณติรานนท์  มูลนิธิโกมลคีมทอง  จ.กรุงเทพมหานคร

       น..ส.เนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ สมาชิกสมาคมนพลักษณ์ไทย

 ดำเนินรายการโดย น.ส.อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 

   (ภาคเหนือ)  จ.นครสวรรค์

 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-16.30 น.

  ลานเสวนา : พิการกาย พิการใจ ใครกำหนด...  

 วิทยากร นายนิเวทย์ สุระพร ผู้พิการแต่ใช้ภูมิปัญญาสู้ชีวิต จ.กาฬสินธุ์           

  นางสุธาทิพย์ กุลศรี   ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง โรงพยาบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี  

  นางบัวศรี พุทธศรี   ผู้ป่วยพิการอัมพาตท่อนล่างและซีกขวา จ.อุดรธานี 

 ดำเนินรายการโดย นายสมคิด ซาบรัมย์ โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 Hall 9  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 09.00-12.30 น.

  ลานสร้างสุข : หัวข้อ สุนทรียสนทนา : คุณค่าคน คุณค่างาน

 วิทยากร นพ.อภิชาต วิศิษฐวงศ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จ.นครสวรรค์ 

ลานเล็กๆ ที่จะนำเสนอวิธีสร้างความสุขในการทำงาน    และเคล็ดลับต่างๆ  

ในการทำงานให้มีความสุข
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 Hall 9  วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-15.30 น.

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากเรื่องเล่าสู่งานวิจัย” 

 วิทยากร  นางกัลนิถา สังข์แก้ว  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  นางสุมาลี ตราชู  โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น 

  นายพรหมมาตร์ ปฏิสังข์  โรงพยาบาลแก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

 ดำเนินรายการโดย นายมานพ กาเลี่ยง  โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

 

 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 10.00-12.00 น.

  เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “วารสารสุขศาลา จะดีกว่านี้ได้อย่างไร?”

 นำการเสวนาโดย  นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  บรรณาธิการหนังสือสารคดี

  นายประชาธิป กะทา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

พบกับนักเขียน ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์  ในการเขียนเรื่องเล่า

การเขียนงานวิจัย ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการฝึกฝนตนเอง  ให้เป็นนักเขียนมืออาชีพ  

เทคนิคการเขียน  สารคดี บทความ  เรื่องสั้น  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมชมการแสดง แบบลานสุขศาลา
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 Hall 9  วันพฤหัสบดีที่  19  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 13.30-15.30 น.

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พบปะนักเขียนมืออาชีพ: เขียนอย่างไรให้โดนใจผู้อ่าน” 

 วิทยากร  นายอภินันท์ บัวหภักดี นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร อสท.

   กองบรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. กองวารสารการท่องเที่ยว

   แห่งประเทศไทย (ททท.)กรุงเทพ

  นายอธิคม คุณาวุฒิ   บรรณาธิการบริหารนิตยสารเวย์ 

   บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด 

  นายวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง  กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

   บริษัท สำนักพิมพ์สารคดี จำกัด

 ดำเนินรายการโดย นายอุสมาน แวหะยี  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

 Hall 9  วันศุกร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 10.00-12.00 น.

  กิจกรรม ชิงรางวัล จากนิตยสาร สุขศาลา
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(Boot No. A1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

(Boot No. A2) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

(Boot No. A3) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.)

(Boot No. A4) สมาคมหมออนามัย

(Boot No. A5)  เครือข่ายหมออนามัย

(Boot No. A6) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

(Boot No. A7) ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

(Boot No. A8) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

(Boot No. A9) Point Asia

(Boot No. A10) มูลนิธิมิตรภาพบำบัด

(Boot No. A11) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สสม.)

(Boot No. A12) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ZO
NE

 A

(Boot No. K1) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

(Boot No. K2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(Boot No. K3) ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง พระครูอุดมสมุทรคุณ

(Boot No. K4)  CUP เมืองย่า เครือข่ายบริการปฐมภูมิ อ.เมือง นครราชสีมา

(Boot No. K5)  โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
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ZONE B
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Muscular trainer
ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดหลัง (Back pain) จะพบว่ามีการทรงท่าไม่เหมาะสมร่วมด้วย ที่พบบ่อย 
คือ หลังแอ่นมาก การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องมีการฝึกกดหลังติดพื้นเตียง 
ในการฝึกจะต้องให้ผู้ป่วย ใช้มือตัวเองรองหลังเพื่อเป็นตัว feed back แต่บางรายก็มีปัญหา 
การบาดเจ็บหัวไหล่ การประดิษฐ์อุปกรณ์ Back Teacher จะสามารถใช้เป็นตัว feed back แทน 
ได้จริง คือ ในท่านอนหงายเมื่อออกแรงกด Back Teacher ที่วางไว้ใต้หลังส่วนเอวจะทำให้ไฟติด 
ได้ Back Teacher เหมาะแก่การนำมาใช้ในการกายภาพบำบัด เพราะสะดวกและใช้ง่าย 

ณัฐกานต์ อุบลบาน และนราภรณ์  อินทศร
โรงพยาบาลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 0 3638 0865 โทรสาร 0 3638 0865  E-mail : nattakarn.ub@hotmail.com

ยิปซีพยากรณ์สุขภาพ
เนื่องจากประชาชนมีการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สถานการณ์ของโรคเรื้อรังไม่ติดต่อสูงขึ้น 
ก่อให้เกิดความเครียด มีความทุกข์ แต่คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อเรื่องหมอดู การตรวจดวงชะตา 
สะเดาะห์เคราะห์ เพราะคิดว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ไพ่ยิปซี 
มาช่วยในการพยากรณ์สุขภาพ นับเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่เร้าความสนใจ ทำให้ผู้รับบริการ 
เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องของผู้รับบริการ เป็นแนวทางหนึ่งในการ 
นำจิตวิทยามาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน

รุจิรา  สุขสมโสตย์
สถานีอนามัยตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 0 2387 0936  E-mail : ru889@hotmail.com

หุ่นสาธิต : โทษมหันต์: ควันบุหรี่
บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพและทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบของสมาชิก 
ในครอบครัว ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านไร่บนจึงได้จัดทำหุ่นจำลองการสูบบุหรี่ขึ้น เพื่อสร้าง 
ความตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ และไว้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้องค์กร/ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ พบว่าหุ่น 
จำลองนี้สามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ 
ถึงร้อยละ 80 อีกทั้ง ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 35 - 44 ปี ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ลด/ละ/เลิก)

ศิริวรรณ  ปุ่นคอน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันต์  
โทรศัพท์ 08 9740 8991 โทรสาร 0 3268 1709

ลานกะลาคลายเส้น  นวดเท้าถูกจุด  สู่วิถีสุขภาพพอเพียง 
จากการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน จะพบว่าผู้ป่วยขาดการออกกำลังกาย โดยเฉพาะสตรีมุสลิม 
มีทางเลือกในการออกกำลังกายน้อย เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องสภาพชุมชนและศาสนา
ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางปู ได้คิดค้นและผลิตกะลานวดเท้าเพื่อสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง 
จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน โดยนำร่องใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้คนที่ไม่เคยออกกำลังเพราะข้อจำกัด
ทางศาสนาสามารถออกกำลังได้ ทำได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพราะทำได้ง่าย ไม่ซ้ำซากจำเจ 
และสอดคล้องกับชุมชนทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดเครือข่าย 
และชมรมสร้างสุขภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

อุสมาน  แวหะยี 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางปู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0 7349 1342  E-mail : mph17.cmu@gmail.com

(Boot No.  B1)

(Boot No.  B2)

 (Boot No.  B3)

(Boot No.  B4)
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ไม้สามเกรด 
เนื่องจากการตรวจหัวนมไม่มีมาตรฐาน ทำให้เกิดการผิดพลาดในการแปรผล ส่งผลให้เกิดปัญหา
มารดาให้นมบุตรไม่ได้ ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนทินดาษ จึงเห็นความสำคัญในการตรวจเต้านม
ที่ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาหัวนมสั้น จึงสร้างนวัตกรรมไม้สามเกรด ลดความผิดพลาดในการตรวจ
หัวนมหญิงตั้งครรภ์ขึ้น  เพื่อใช้ในการตรวจหัวนมในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก
โดยนำสิ่งเหลือใช้ในสำนักงานมาดัดแปลง ทำให้ต้นทุนต่ำ สามารถตรวจหัวนมหญิงตั้งครรภ์
ได้ถูกต้องมีมาตรฐาน ลดปัญหามารดาหลังคลอดไม่สามารถให้นมบุตรได้

วรกาญจน์ ชากรแก้ว และวีรภัทร์  ชากรแก้ว  
สถานีอนามัยหินดาษ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3948 6306 โทรสาร 0 3930 8171
E-mail : verapud@gmail.com

“อุปกรณ์ออกกำลังกาย  จ่ายถูก  สู่สุขภาพดี” 
ปัญหาสุขภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมเมือง คือ ขาดการออกกำลังกาย
ดังนั้นสถานีอนามัยนาเวียงจึงคิดอุปกรณ์สำหรับให้ผู้มารับบริการหรือญาติได้ทำระหว่างนั่งรอ
รับบริการ อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ใน
ทุกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้ได้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย วัสดุในการจัดทำอุปกรณ์ราคาถูก 
หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น นับเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เป็นการประหยัด 
พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

เครือวัลย์  คนชม  
สถานีอนามัยนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 08 4933 3097  โทรสาร 0 4579 1124

BMI 2008 รูปแบบใหม่ บอกปริมาณ-พลังงานอาหาร ต่อคน ต่อวัน  
การคิดค่าดัชนีมวลกาย จากน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเพื่อให้ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติโดยมีการควบคุมอาหาร การคำนวณปริมาณอาหารต่อคนต่อวันขึ้นกับน้ำหนักตัว ส่วนสูง อายุ  เพศ
และกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนว่าออกแรงมากน้อยเพียงใด  การคำนวณปริมาณ-พลังงานอาหารจะมาก
หรือน้อยจึงขึ้นกับค่าดัชนีมวลกายเป็นสำคัญ ดังนั้น BMI 2008 รูปแบบใหม่บอกปริมาณ-พลังงานอาหาร 
ต่อคน ต่อวัน จึงเป็นการคำนวณปริมาณ-พลังงานอาหารมาไว้ในแผ่นดัชนีมวลกายเพื่อสะดวกในการ
นำไปใช้ โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผู้ที ่
สนใจควบคุมอาหารและน้ำหนักสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้ 
สิริลักษณ์ นูโพนทอง, ปิยะฉัตร งามศรีนวสกุล, จิตลีลา ศรีชุม
และจนท. รพ.หนองบัวแดงทุกคน
โรงพยาบาลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์  0 4487 2838-9  มือถือ  08 5307 4498  โทรสาร  0 4487 2832-9  ต่อ 1900

สุขาสะดวกใช้ 
จากการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของทีมเยี่ยมบ้านตำบลตลาดใหญ่พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่เป็น
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่สะดวกในการไปขับถ่ายในสุขาที่อยู่ไกล
จากที่ผู้ป่วยนอน ทำให้เกิดปัญหาการกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระ เกิดแผลกดทับและเกิดภาวะการ
ขับถ่ายที่ผิดปกติตามมา ดังนั้น สถานีอนามัยร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้คิด
แก้ปัญหาโดยใช้วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงในการทำสุขาสะดวกใช้ขึ้นจากวัสดุราคาถูก ทำให้
ประหยัด และใช้งานง่ายในทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้ป่วยสามารถขับถ่ายได้อย่างสะดวก มีสุขภาวะที่ดี 
และลดการเกิดแผลกดทับ 
สุธรรม  ยอดคำลือ,ชัยกุล พิณโนเอก, จีราภรณ์ ตันสถาพร และสุพาภรณ์ เตชะ
สถานีอนามัยบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0 5384 0738 โทรสาร  0 5329 1476  E-mail : taladyai11@hotmail.com

(Boot No.  B5)

 (Boot No.  B6)

(Boot No.  B7)

(Boot No.  B8)
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กงล้อ BMI การประยุกต์ใช้เพื่องานโภชนาการ
ในการดำเนินงานโภชนาการที่สถานีอนามัย ต.ห้วยแก้ว จะมีอสม.เป็นผู้รับผิดชอบในการชั่ง
น้ำหนักและส่วนสูง และนำค่าที่ได้มาหาดัชนีมวลกาย แต่การคำนวณต้องใช้สูตรและยากต่อการ
เข้าใจ เนื่องจาก อสม. มีพื้นฐานการคำนวณน้อย  ดังนั้นจึงได้คิดค้นกงล้อ BMI ประยุกต์ขึ้นมา 
เพื่อใช้เพื่องานโภชนาการ โดยการใช้กระดาษ A4 มาเคลือบใส และใช้ตาไก่เป็นแกนกลาง 
ในการหมุน และทำแทบสีติดไว้ในแต่ละช่วงของการแปรผล ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล 
รวดเร็ว สมบูรณ์ นับเป็นนวัตกรรมที่มีราคาถูก หาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย และง่ายต่อการใช้งาน

พัฒน์นรี  วุฒิ  
สถานีอนามัยตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์ 0 5488 9544  มือถือ  08 0007 2140 E-mail: punchy_04@hotmail.com

ฟิตเนสภูมิปัญญาชาวบ้าน  ลานสุขภาพชุมชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลน้ำแก่น จะมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
ที่ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟู แต่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือและฟื้นฟู  ทำให้ทางสถานีอนามัยประยุกต์
อุปกรณ์การออกกำลังกาย โดยใช้กี่ทอผ้า และอุปกรณ์การทอผ้ามาประดิษฐ์ขึ้น ทำให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน อย่างเสมอภาค ด้วยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากช่างไม้ในชุมชน  
ตอบสนองต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

บุญตุ้ม ปานทอง และอมรรัตน์ กิวัฒนา 
สถานีอนามัยตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
โทรศัพท์  0 5468 3344  E-mail : a-kiwattana@hotmail.com

ดัชนีมวลกาย
คนที่มีรูปร่างอ้วนจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคไขมันในเส้นเลือด ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนจึงได้คิดนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ดูแล 
สนใจสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น และสนใจกับน้ำหนักที่ชั่งแต่ละครั้ง เพื่อจะได้ประเมินด ู
ตัวเองมีภาวะอ้วนผอม และจะได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ตารางดัชนีมวลกาย 
สามารถดูง่าย ใช้ง่าย ได้ค่า BMI ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องคิดคำนวณเพียงลากเส้นส่วนสูงและ 
เส้นของน้ำหนักมาให้ตัดกันก็จะได้ค่า BMI ของผู้ป่วย จากการใช้งานง่ายทำให้ผู้ป่วยให้ความ
สนใจ กับตารางดัชนีมวลกาย มีความสนใจที่จะลดความอ้วน  

เตือนตา  สุขเกษ 
สถานีอนามัยตำบลท้ายทุ่ง  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 08 6440 4715, 08 5728 2362  โทรสาร 0 5664 1133

วงล้อมหัศจรรย์  
จากสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่ ช่วยตัวเองได้น้อยเป็นภาระต่อ 
ครอบครัว ทำให้เกิดแนวคิดให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ดูแลตนเองในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ที่ถูกต้อง และเป็นภาระต่อครอบครัวน้อยที่สุด ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังเตยจึงใช้วงล้อมหัศจรรย์ 
ที่ทำจากวงล้อรถจักรยาน เชือก และรอก ซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก ช่วยลดผลกระทบต่อ 
ผู้ป่วย โดยทำให้เกิดกลไกปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายในการรักษาการทรงตัว คงการเคลื่อนไหว 
ของข้อต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อและเอ็นหดสั้น และข้อติด  การผลการทำงานพบว่า 
ผู้ป่วยอัมพาตในพื้นที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถลดภาระผู้อื่น ช่วยเหลือตนเองได้

มณเฑียร  มุธิตา 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0 5698 7597
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เครื่องแปรค่าความดันโลหิต  และระดับน้ำตาลในเลือด 
จากนโยบายการคัดกรองความเสี่ยงประชาชนของตำบลบ้านป่า พบว่า การคัดกรองโดย อสม. 
มีกลุ่มเสี่ยงโรคค่อนข้างน้อย เนื่องจาก อสม. ไม่แน่ใจการแปรผลการวัดความดันโลหิตที่วัดได้
ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการตรวจคัดกรอง  ดังนั้น เครื่องแปรค่าความดันโลหิตและ
ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานง่ายและง่ายแก่การทำความเข้าใจ สามารถช่วยในการ
พัฒนางานประจำทำให้ อสม. ที่เป็นหมอบ้านเกิดความกระตือรือร้นในการคัดกรอง และสร้าง
ความมั่นใจสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงและแปรค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลได้ถูกต้อง 

นันทา  ศิริมา  
สถานีอนามัยตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์  0 3624 5179  มือถือ  08 6804 1966  E-mail : Sirima-N@hotmail.com

มหัศจรรย์ขวดน้ำเกลือ
จากปัญหาที่มีการหลุดของสายน้ำเกลือในเด็ก เป็นจำนวนมาก ทำให้ญาติไม่พอใจ ทั้งเป็นการเพิ่ม 
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดแนวทางป้องกันโดยการประดิษฐ์นวัตกรรม “มหัศจรรย์ขวดน้ำ 
เกลือ”  ขึ้น เพื่อเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ช่วยลดปริมาณขยะ และลดภาวะโลกร้อน 
จากการนำนวัตกรรมนี้ไปใช้พบว่า ไม่พบการหลุดของสายน้ำเกลือในผู้ป่วยเด็ก บุคลากรมีความ 
พึงพอใจ 100% และผู้ปกครองมีความสุขมากกว่า 80%

ศศิธร  บำเพ็ญผล   
โรงพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์  0 3467 5042  โทรสาร  0 3467 5041

การพัฒนาระบบบริการคลินิกอดบุหรี่
การช่วยเหลือให้ผู้ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ของคลินิกอดบุหรี่ที่เป็นระบบตั้งรับไม่ประสบผลสำเร็จ
จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชนสร้างแนวทางการให้บริการ
เดียวกัน โดยใช้หลัก 6 รู้  4 ทำ 3 ตาม ขยายเครือข่ายคลินิกอดบุหรี่ในสถานีอนามัยทุกแห่ง
ดำเนินการผ่านเครือข่ายจิตอาสาและอาสาสมัครในชุมชน  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในวันอด
สูบบุหรี่โลก วิจัยทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทำให้มีผู้ที่สามารถลดละเลิกสูบบุหรี่ได้เกินกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้

บรรจง วาที, ชนาภัทร วงษ์เนตร และอารีย์ แย้มจันทร์
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
โทรศัพท์ 0 3635 9134-5  โทรสาร 0 3635 9134  Email : watee_2511@yahoo.co.th

ทำนายทายทักรักสุขภาพ
แนวทางการดูแลสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ชุมชนได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ 
ระบบบริการหลัก จึงได้จัดทำโครงการ “เซียมซีสุขภาพ” โดยวัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก 
แล้วคำนวณค่า  BMI หยิบเซียมซีอ่านคำทำนายทายทักในเรื่องสุขภาพ ทำให้ประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมดูแล รับรู้ และนำผลภาวะโภชนาการของตนเองไปประยุกต็ใช้ในการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้

สายฝน  สุวรรณ  และณัฐดนัย  สดคมขำ  
สถานีอนามัยตำบลยายแพง  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0 3470 3636 
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ธนาคารสุขภาพ
บ้านใหม่หนองมะเกลือมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในอัตราที่สูง จึงได้จัดทำโครงการธนาคารสุขภาพต้นแบบ
ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน แก้ไขปัญหาภาวะน้ำหนักตัวเกินและส่งเสริม
การออกกำลังกาย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกประจำหรือกลุ่มควบคุมน้ำหนักเกิน
และสมาชิกทั่วไปหรือกลุ่มอิสระออกกำลังกาย เก็บข้อมูลไว้ในสมุดฝากประจำตัวสมาชิก
มีปฏิทินลงเวลาสะสมการออกกำลังกาย และมีรูปแบบปันผลดอกเบี้ยสุขภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจ
สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่ตำบลใกล้เคียงได้

อนุทิน  คำชมภู  และเพ็ญศรี  มานิสสรณ์ 
สถานีอนามัยบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4216 0260 มือถือ 08 0763 2898  E-mail: 3.05453@cupsakol.org

เมล็ดยางพาราบริหารมือ
การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ในอำเภอประกอบอาชีพทำนาทำไร่และปลูกยางพารา การใช้วิธีผ่อนคลายตามธรรมชาติ 
โดยการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความเครียดเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ใช้เวลานาน จึงได้คิดค้น
อุปกรณ์โดยนำวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่มาดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ได้นำเมล็ดยางพารา 
มาใช้บริหารมือและนิ้วมือสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อบริเวณมือ ปวดข้อนิ้วมือ ผู้ป่วยพิการ 
ทางมือ และบำบัดผ่อนคลายทั่วไป ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในครัวไม่ได้

สไบ  นันทะสิงห์ และธัชพล  คำนึง
สถานีอนามัยบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08 3384 4753  โทรสาร 0 4566 9232

กะลามะพร้าว เพื่อสุขภาพ
ปัญหาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีวิธีที่ดีที่สุดคือการผ่อนคลายตามแบบธรรมชาติ โดยใช้วิธีการ
นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความเครียด แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วย
ผ่อนคลายและบำบัดอาการด้วยวิธีการง่าย ๆ สามารถนำไปใช้ในครัวเรือยได้และใช้เวลาปฏิบัติ 
ไม่มาก โดยนำเอาวัสดุทางธรรมชาติมาดัดแปลง ได้ใช้กะลามะพร้าวมาประยุกต์ใช้สำหรับผู้ป่วย 
ข้อเท้าแพลง โรคสันนิตบาตตีนตก โรคลมปลายปัตคาตสันเท้า และบริหารเท้าเพื่อผ่อนคลายได้

สไบ  นันทะสิงห์ และธัชพล  คำนึง  
สถานีอนามัยบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08 3384 4753  โทรสาร 0 4566 9232
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บางยี่รงค์พายเรือเพื่อสุขภาพ
จากวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองที่ทุกบ้านมีเรือไว้ใช้ ซึ่งการพายเรือต้อง
ใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนเป็นการฝึกการทรงตัวและฝึกสมาธิ จึงได้ประยุกต์เป็นนวัตกรรมการ
ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ ที่ชื่อว่า กายบริหารท่าพายเรือบางยี่รงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนได้

อำนาจ  ชัวนินี , ชินดนัย รุจิรัตน์ และโชคชัย อรุณสิริรัตน์
สถานีอนามัยตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0 3477 3233 มือถือ 08 1192  8916

(Boot No.  B17)
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคปลาดิบ
ของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  บ้านป่าตึงใต้
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ที่ใช้กระบวนการดำเนินงานแบบเดิมไม่ได้ผล
เท่าที่ควร จึงได้นำกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ปลาดิบของประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิ และตรวจอุจจาระผู้ติดเชื้อพยาธิซ้ำหลังการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการใหม่ที่สามารถทำให้ประชาชนสามารถเลิกบริโภคปลาดิบได้ 
ทำให้ป้องกันโรคได้อย่างยั่งยืน

ศักดิ์ พรหมเผ่า, ราณี คำบุญยืน และจินดา ชัยชุมภู
สถานีอนามัยบ้านป่าตึง  ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5442 8773 มือถือ 08 4171 5158 โทรสาร 0 5449 9230 
E-mail : Patoung_212@hotmail.com

การควบคุมระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเจ้าหน้าที่
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการตรวจคัดกรองหาสารโคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษของ
กองอาชีวอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย พบระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
อยู่ในระดับมีความเสี่ยงทั้งหมด จึงเกิดความสนใจเกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมการบริโภคผัก
ที่ปลอดสารพิษ ด้วยการปลูกผักพืชสวนครัวใช้รับประทานเอง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อควบคุมระดับโคลีนเอสเตอเรสและลดค่าอาหารกลางวัน ซึ่งจะมีการประเมินผลการ
ดำเนินการและขยายผลการใช้ประโยชน์ในระยะต่อไป

ขจรกฤษณ์  พุธทรง 
สถานีอนามัยบ้านห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 0 5458 6223 มือถือ 08 6670 5850 E-mail: Khajornkrit@hotmail.com 

ไม้ดามมู่ลี่ 
ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุแขนขาหักหรือผิดรูป ขณะที่ทางสถานีอนามัย
ยังขาดอุปกรณ์ ที่จะช่วยปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาล จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการปฐมพยาบาล โดยนำวัสดุทางธรรมชาติใช้ไม้ไผ่มาดัดแปลงทำเป็นไม้ดามมู่ลี่ สามารถใช้งาน 
ได้เทียบเท่ากับไม้ดามที่ใช้ในโรงพยาบาล สามารถลดความเจ็บปวดและอันตรายจากอาการ
ที่เกิดขึ้นได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ดามลงได้

สไบ  นันทะสิงห์ และธัชพล  คำนึง
สถานีอนามัยบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 08 3384 4753 โทรสาร 0 4566 9232  

(Boot No.  B22)

 (Boot No.  B23)

(Boot No.  B21)
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เตียงวัดความยาวเด็ก สะดวกใช้ 
ในอดีตการวัดความยาวเด็กโดยการใช้สายวัดทาบตัวเป็นความยาวเด็ก และการใช้ไม้ 2 ชิ้น
วางหัวท้าย และวัดระยะห่างระหว่างไม้ทั้งสองเป็นความยาวของเด็ก ทำให้ค่าที่ได้ไม่แน่นอน 
ดังนั้น เตียงวัดความยาวเด็ก สะดวกใช้นี้จะทำให้เด็กที่มารับบริการได้รับการวัดความยาวเด็ก 
ในแนวทางเดียวกัน และทำให้สถานีอนามัยบ้านท่าข้ามมีเตียงวัดเด็กที่มีมาตรฐาน ราคาถูก 
สามารถประดิษฐ์เองได้ง่าย และหลังจากการทดลองใช้ พบว่ามีสถานีอนามัยในอำเภอจอมทอง 
จำนวน 5 แห่ง ที่สั่งทำเตียงวัดความยาวเด็ก สะดวกใช้

บุญศรี  ปันติ๊บ
สถานีอนามัยบ้านท่าข้าม  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5383 1457 E-mail : BS_PT@Thaimail.com

Anti – Biotic  Cycle  (ABC)
จากปัญหาที่พบว่าเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย มักจ่ายยาปฏิชีวนะในขนาดที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก 
เมื่อพิจารณาจากน้ำหนักผู้ป่วย เพราะเจ้าหน้าที่ลืมคำนวณน้ำหนักเด็ก/ปริมาณยาที่จ่าย ดังนั้น
โรงพยาบาลกระทุ่งแบนจึงคิดนวัตกรรมวงกลมคำนวณขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยเด็กขึ้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถจ่ายยาปฏิชีวนะที่มีปริมาณเหมาะสมกับผู้ป่วย นวัตกรรมนี้ใช้งานง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และราคาถูก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและลดอันตรายที่เกิดจากการ
ใช้ยาในขนาดที่ไม่เหมาะสม

อัญชลี  ลัดดากลม
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0 3447 0453  E-mail : laddaglom.a@hotmail.com

ถุงมือ No Hand  
สถานีอนามัยตำบลลาดใหญ่พบปัญหาว่าผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับการส่งต่อ มีการดึงสาย NG Tube 
และสาย Foley Catch เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้คิดค้นนวัตกรรมถุงมือ No Hand ขึ้น 
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ราคาถูก หาได้ง่าย จัดทำง่าย แข็งแรง และใช้สะดวก ทำให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาหลัก คือ การดึงสาย NG Tube และสาย Foley Catch ของผู้ป่วยได้สำเร็จ
สามารถแก้ไขปัญหาในการสูญเสียงบประมาณ และกำลังคน ทำให้ผู้ป่วยลดภาวะการติดเชื้อ
จากการใส่สายยาง ทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้น

พยุงพร  ธงสุวรรณ
สถานีอนามัยตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0 3475 6334

(Boot No.  C1)

 (Boot No.  C2)

(Boot No.  C3)

 (Boot No.  C4)

ปลอกนิ้วกันเปื้อน
จากสถิติการเข้ารับบริการที่เกิดจากอุบัติเหตุ พบว่า ผู้บาดเจ็บมักมีบาดแผลที่นิ้วมือ และเมื่อ
ผู้ได้รับบาดเจ็บกลับมาทำความสะอาดแผลอีกครั้งมักจะทำให้ผ้าพันแผลหลุด สกปรกหรือเปียกชื้น 
ดังนั้น สถานีอนามัยบ้านสี่แยกจึงได้คิดนวัตกรรมปลอกนิ้วกันเปื้อนขึ้น เพื่อใช้ในการลดปัญหา 
และป้องกันแผลสกปรกที่อาจเกิดจากการอักเสบติดเชื้อของแผล ทำให้ผู้บาดเจ็บใช้มือ และนิ้ว 
ในการทำงานได้ โดยไม่มีผลกระทบมากนัก ปลอกนิ้วกันเปื้อนนี้ใช้วัสดุที่หาง่าย คือถุงมือ 
สเตอร์ไรค์ ซึ่งมีราคาถูก ใช้งานง่ายทำให้ผู้บาดเจ็บพึงพอใจ บาดแผลหายเร็วขึ้น ปราศจาก 
การติดเชื้อ

สุกัญญา  สถาพรวจนา  
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
โทรศัพท์  0 3470 1601 E-mail : pss-08@hotmail.com
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หมู่นี้สีอะไร? (การใช้สัญลักษณ์สีในการจัดกลุ่ม Family Folder)
Family Folder เป็นหนึ่งในเครื่องมือ 7 ชิ้นที่ใช้ดูแลสุขภาพของประชาชน ที่โรงพยาบาล
สทิงพระ พบว่า มีการเรียงแฟ้ม Family Folder ผิดหมู่บ้าน ทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา 
บัตร ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเกิดแนวคิดจัดทำนวัตกรรม หมู่นี้สีอะไร? ขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์สี 
ในการแยกหมู่บ้าน เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บ และไม่มีการเรียงผิดหมู่บ้าน Family Folder 
ไม่สูญหาย สีสันสวยงาม และประหยัดเวลาในการค้น 

ศิริลักษณ์  ช่วงมี  
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์  0 7439 7038  มือถือ  08 1798 4889 โทรสาร  0 7439 7109

สุขสันต์  หรรษา  ที่รองขามหัศจรรย์
จากปัญหาผู้ป่วยที่เกิดบาดแผลเมื่อมาทำแผล / ล้างแผลที่สถานีอนามัยบ้านละลม แล้วยกแขน
/เท้า เองไม่ได้ บางคนล้างแผลไม่สะดวก และอาจเกิดการปนเปื้อนแผลระหว่างล้างเมื่อติด 
ตะแกรง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะล้างแผลลำบากมาก ดังนั้นจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์ 
ที่รองแขน/ขาทำแผลขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการล้างแผลผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อใช้วัสด ุ
ที่มีในท้องถิ่น  ต้นทุนต่ำ เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสามารถผลิตเองได้ง่ายและสะดวก

เชาวฤทธิ์ บุญลี, สมจิต ธรรมบรรเทิง และรังสรรค์ ละครเขตต์
สถานีอนามัยบ้านละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0 4581 8742 E-mail : lalom2012008@hotmail.com

ตัวเตือน  เพื่อนมือซ้าย  
จากการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา และวัสดุการแพทย์รูปแบบเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้นำ 
คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Outlook มาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบวันหมดอายุของ 
เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ที่มีวันหมดอายุที่มีตัวเตือนแสดง ทำให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวก
และง่ายในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และไม่มีเวชภัณฑ์ยาและวัสด ุ
การแพทย์หมดอายุ

ยุวดี ผูกฤทธิ์ 
สถานีอนามัยตำบลหันตะเภา  ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0 3579 9048  มือถือ 08 5840 4145  โทรสาร 0 3527 1057

(Boot No.  C5)

(Boot No.  C6)

 (Boot No.  C7)

(Boot No.  C8)

กระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมใช้
ในการออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน มักพบปัญหาว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน 
ไม่เพียงพอ และไม่พร้อมในการใช้งาน ดังนั้นศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบางไทรได้จัดทำ 
กระเป๋าใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ 
จะเยี่ยมบ้านมากขึ้น โดยเลียนแบบมาจาก กระเป๋าใส่เครื่องมือของช่างซ่อมรถ โดยมีการปรับปรุง
ให้สะดวกและปลอดภัย สามารถเก็บอุปกรณ์ได้ครบถ้วนและเป็นระเบียบ และป้องกันการติดเชื้อ 
นวัตกรรมนี้มีจุดเด่น คือ พร้อมใช้ พอเพียง และเพิ่มคุณภาพในการทำงาน ทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจ

มณรัตน์  สีมาวงษ์  
โรงพยาบาลบางไทร  ตำบลโคกเคียน  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0 7646 1078-9  มือถือ 08 7280 5169  E-mail : peu11350@hotmail.com
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โครงการพัฒนารูปแบบซองยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคเรื้อรังส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ มองไม่ชัด อ่านไม่ออก มีความจำเสื่อมลงทำให้เกิดปัญหา 
กินยาผิด การเรียนรู้จากผู้ป่วยที่ใช้รูปสัญลักษณ์ในการช่วยกินยาของตนเอง จึงได้นำมาใช้พัฒนา
รูปแบบซองยาให้มีรูปสัญลักษณ์แทนข้อความที่เข้าใจง่าย และนำญาติและอาสาสมัครสาธารณสุข
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลภาวะสุขภาพและการกินยาที่ถูกต้องต่อเนื่องได้ผลดี
สามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาผิด และลดค่าใช้จ่ายยาลงได้

นุจนาฏ แดงอร่าม, ฉวีวรรณ ภู่ตระกูล, ปิ่นแก้ว สุกใส, เหมือนขวัญ ขาวพวง,
อรวรรณ บุญศิริ และวารีย์ เปียสวน
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์ 0 3456 8194 มือถือ 08 1824 3962 E-mail: KAD_NUTCHANAT@hotmail.com

กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม (Cluster DM-HT)
จากการไม่บรรลุผล ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงได้จัดทำกระบวน
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้ป่วยเรื้อรังของเครือข่ายโรงพยาบาล โดยเน้นระบบส่งต่อที่
มีประสิทธิภาพและอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มภารกิจโรคเรื้อรังเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการบริการ

นายแพทย์สุธน  อิ่มประสิทธิชัย, นายแพทย์จตุภูมิ  นีละศรี  และมุกดา ปฐมอารีย์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ 0 3425 150-4  ต่อ 1190 มือถือ 08 1933 1057  โทรสาร 0 3424 3746

DELIVERY เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม 
การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการบริการ วิชาการ และการบริหารจัดการของโรงพยาบาลแม่ข่าย 
กับหน่วยบริการเครือข่ายระดับปฐมภูมิให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำโครงการ
ต้นแบบการบริหารจัดการด้านสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาล  เพื่อให้บริการด้านการ
รับ-ส่งยา เวชภัณฑ์ พัสดุ และเอกสารต่าง ๆ ของสถานบริการในเครือข่าย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
ทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายและเจ้าหน้าที่มีเวลาปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนมากขึ้น

นายแพทย์สุธน  อิ่มประสิทธิชัย  และยุพวรรณ์  อัมมวรรธน์
โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ 0 3425 4150-4 ต่อ 1190  มือถือ 08 6627 8861 โทรสาร 0 3424  3746

ระบบรวมศูนย์เพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
จากการประเมินรูปแบบของการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พบพื้นที่ที่ชมรม อสม. เข้มแข็ง
สามารถดำเนินการได้ดีและครอบคุลมมากกว่าที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ จึงได้กำหนดรูปแบบ
การจัดการไข้เลือดออกแบบรวมศูนย์ โดย อสม. มีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถ
จัดสรรทรัพยากรและการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรค
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เสาวนีย์  พรภคกุล  และอดิศักดิ์  พรภคกุล
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลนครปฐม
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ 0 3425 4150-4 ต่อ 1096 โทรสาร 0 3424 3746
E-mail: adisaohim@hotmail.com

 (Boot No.  C9)

 (Boot No.  C10)

(Boot No.  C11)

(Boot No.  C12)
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การพัฒนาระบบการจัดเก็บแฟ้มงานคุณภาพในศูนย์สุขภาพชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชนได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดระบบงาน และรูปแบบบริการให้มีคุณภาพได้ 
มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงได้จัดทำระบบการจัดเก็บแฟ้มงานในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นระบบตามหมวดหมู่และมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มาประเมินมีความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ และผ่านการประเมินรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน

นิตยา  ดิษฐาน
สถานีอนามัยบ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7547 0717  มือถือ 08 9287 4837  โทรสาร  0 7548 1314

5 ส. ผสมผสาน พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
จากข้อจำกัดในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานีอนามัย ทำให้การขับเคลื่อนหน่วย 
บริการปฐมภูมิสู่คุณภาพเป็นไปได้ช้า จึงได้จัดทำโครงการ 5 ส. แบบผสมผสานการพัฒนา 
บุคลากรเชิงบูรณาการ เพื่อยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ 
สู่มาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง
เบื้องต้นในสถานที่ทำงาน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดตั้งคณะทำงานกองทุน 5 ส. ออก 5 ส. 
สัญจรของผู้บริหาร ทำให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายผ่านการประเมินรับรองคุณภาพทุกแห่ง

ณิชมน  รัตนคช 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7548 1182  โทรสาร 0 7578 1314  E-mail:Political10@hotmail.com

การบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย
โรงพยาบาลตากใบ 
โรงพยาบาลมีปริมาณผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้น แต่บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน ทำให้ไม่มี 
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจัดให้มีทีมสหวิชาชีพออกให้บริการที่สถานีอนามัย จัดบริการแบบ 
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องไป
รับยาที่ PCU ใกล้บ้าน ให้ใบส่งต่อโดยตรงและมีรถรับผู้ป่วยส่งต่อ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกหลาก 
หลายรูปแบบ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา PCU ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตครอบครัว 
และมัสยิดและวัดสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของผู้นำศาสนา 

นารีมาลย์  หะยีเซ็ง
โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0 7358 1200 ต่อ 131  มือถือ 08 1738 9544  โทรสาร  0 7352 4227

(Boot No.  C13)

(Boot No.  C14)

(Boot No.  C15)

 (Boot No.  C16)

การบริหารจัดการเครือข่าย แบบ Matrix
การบริหารจัดการ คปสอ. สวนผึ้ง เป็นการบริหารจัดการเครือข่ายที่เป็นระบบ โดยใช้หลักการ 
บริหารแบบ Matrix ที่เน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งผู้จัดการตำบลและผู้จัดการ
โครงการหลัก ดำเนินงานตามนโยบายที่ตั้งไว้เป็นเป้าหมายสำคัญ โดยใช้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง
และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโซน ส่งผลให้ชุมชน ประชาชน เกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วม
เชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการได้จริง

นายแพทย์ฉัทฐกร  ธัญเกียรติ
โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 0 3236 1496-8 ต่อ 148  โทรสาร 0 3236 4503
Email : oley_kiki@hotmail.comZO
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การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพ
จากปัญหาการดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ครอบคลุมเป็นแบบองค์รวมและต่อเนื่อง
เนื่องจาก ขาดกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบชัดเจนในทีมปฏิบัติงาน และขาดการทำงาน 
เป็นทีมในการปฏิบัติงานเชิงรุก จึงได้วางแผนจัดระบบการบริการเชิงรุก ให้มีการเยี่ยมบ้านเป็นทีม 
สหวิชาชีพ นำสื่อเครื่องมือ Toolkit มาใช้ให้ความรู้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น กำหนดบทบาทของ 
ทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายสุขภาพและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชุมชนอย่างชัดเจน ทำให้สามารถเยี่ยม
บ้านกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และได้ข้อมูลที่จริงและเป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง

ศิริลักษณ์  พงษ์บุตร
สถานีอนามัยหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 0 4232 3892  โทรสาร  0 4224 5539

คาราวานสุขภาพ
การบริการสุขภาพชุมชนเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมและครบถ้วนในการสร้างคุณค่าและการยอมรับ
การบริการปฐมภูมิยังมีน้อย จึงได้พัฒนางานเยี่ยมบ้านในหมู่บ้านนำร่องโดยรณรงค์ในรูปแบบ
คาราวานสุขภาพ เพื่อคัดกรองแยกสภาวะสุขภาพของประชากรตามชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
ตามช่วงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ติดตามเยี่ยมบ้านและเวชปฏิบัติครอบครัวรายบุคคลทุกกลุ่ม
เป้าหมาย โดยใช้ Family folder และ Community folder ที่มุ่งเน้นการให้บริการในชุมชน
ในบรรยากาศที่เป็นกันเองในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย สามารถสร้างคุณค่าของงานและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนได้

จรูญศรี  ปัญญาดี  และคณะ
สถานีอนามัยนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0 4291 0179

รวมคน รวมเงิน รวมงาน 
ภาวะความไม่สมดุลระหว่างปริมาณงานกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงได้พัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการเครือข่ายปฐมภูมิใหม่ ภายใต้แนวคิด รวมคน รวมเงิน และรวมงาน โดยการ 
รวมบุคลากรสาธารณสุของค์กรต่างๆ เครือข่ายสุขภาพของสถานีอนามัยทั้ง 2 แห่ง เป็นทีม 
สุขภาพในตำบลนาสีนวน รับผิดชอบภาระงานที่กำหนดร่วมกัน ดำเนินงานแบบบูรณาการ และ 
การรวมเงินเข้าด้วยกันเ ป็นแผนการบริหารงบประมาณจากกองทุนตำบลและแผนงบลงทุน
โดยมีการบริหารจัดการรูปคณะกรรมการบริหารกองทุนตำบล และคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์สุขภาพชุมชน
บุญญฤทธิ์ เมืองโคตร, ทองดำ พิกุลศรี, อัชญา ใจตรง, กิตติรัตน์ จิตติมาตย์, 
สุภัทนี พิศิษฐ์อรรถการ และณัฐนีย์ ผิวเรื่องนนท์
สถานีอนามัยท่าไค้-นาแล   ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพ 0 4261  3184  มือถือ 08 5757 7511

การจัดบริการปฐมภูมิแบบครบวงจร
การบริการปฐมภูมิโดยทีมสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชน ยังขาดความต่อเนื่องและขาดความยั่งยืน 
ได้ทำนโยบายการดำเนินงานปฐมภูมิโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิด การรวมคน 
รวมเงิน รวมงาน และจัดบริการปฐมภูมิแบบครบวงจรในชุมชน โดยใช้บริบทงานสาธารณสุขมูล
มีการจัดกิจกรรมสาธารณสุขให้ครอบคลุมและครบวงจร ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ 
ทั้งระดับครอบครัว ระดับโซน ระดับชุมชน และระดับตำบล โดยมีข้อมูลทีมอาสาสมัคร 
ทีมสหวิชาชีพ และคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขในระดับต่างๆ รับผิดชอบอย่างชัดเจน

สนธยา  ปัญญาประชุม   และคณะ  
สถานีอนามัยโพนทองวัฒนา  ตำบลแมดนาท่ม  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4275 6270 มือถือ 08 1601 5384 โทรสาร 0 4276 6066 
E-mail : sontaya71@yahoo.com

(Boot No.  C17)

(Boot No.  C18)

 (Boot No.  C19)

(Boot No.  C20)
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เพราะใจรักจึงประคับประคอง
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดการส่งต่อผู้ป่วยดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน จึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่อง จัดอบรมให้แก่เครือข่าย 
ผู้ดุแลหมู่บ้านละ 1 คน  ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ 
โดยครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลหลัก หากมีปัญหาในการดูแลสามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ทันที และมี 
บริการรถฉุกเฉิน  นอกจากนี้ยังได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมการดูแล 
ผู้ป่วย และมีวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการด้วย 

ฐิติมา โพธิศรี  และชาญชัย พิมดี
โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ 0 4355 1322
มือถือ 08 3285 1991 E-mail: Jatithima@yahoo.com, Jatithima@hotmail.com

การจัดการความรู้สุขภาพดี บนวิถีพอเพียง 
การเผชิญกับปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคจากการ
ประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง เ
พื่อปลุกจิตสำนึกและให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากการใช้สารเคมี และการใช้จุลินทรี
ย์ชีวภาพในชีวิตประจำวัน เป็นรูปแบบการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้และขยายแนวคิดสู่ชุมชน เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และประยุกต์ใช้ในสถานบริการ
สาธารณสุขในการทำความสะอาดและระบบบำบัดได้ผลเป็นอย่างดี

ฌัชชภัทร พานิช
เครือข่ายบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0 5477 7088 มือถือ 08 1882 0957 E-mail : the_ccp@hotmail.com 

การให้บริการสุขภาพโดยเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่สูง
ประชาชนในพื้นที่สูงมีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการ และเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ
และการดำเนินงานในเชิงรุก จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนารูปแบบการบริการ
สุขภาพโดยเครือข่ายพันธมิตรพื้นที่สูงในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง” ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของชุมชน มีทีมเครือข่ายพันธมิตรดูแลสุขภา
พในชุมชนและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพ

ชูชีพ  ปัญญานะ  และวิสิทธิ์  มารินทร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 0 5469 3545โทรสาร  0 5469 3545  E-mail : ck3_pun@hotmail.com

(Boot No.  C21)

 (Boot No.  C22)

(Boot No.  C23)

 (Boot No.  C24)

ปฏิทินมาตรฐาน...แนวทางการตรวจรักษาโรค
ผู้ป่วยส่วนมากที่ป่วยด้วยโรคที่ไม่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ไปรับบริการที่โรงพยาบาล
จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติครอบคลุมทุกพื้นที่ PCU และได้จัดทำปฏิทิน CPG 
ตามมาตรฐานแนวทางที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ เสนอรับรองมาตรฐานจากสถานสุขภาพของ
CUP และนำไปใช้ประกอบการให้บริการตรวจรักษาโรค เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันได้ทั้งเครือ
ข่าย ทำให้สถิติผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลและที่เครือข่ายบริการ

มณฑิรา  นาดอน
โรงพยาบาลพนมไพร  ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0 4359 1321 ต่อ 312  มือถือ 08 1872 4805  โทรสาร 043-591321 ต่อ101
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ZONE C

โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพโดยวิถีชุมชน
จากสภาพความขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาสของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ทำให้
เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนตามมามากมาย จึงได้ศึกษาและพัฒนาชีวิตชาวชนบทด้วย
วิถีชุมชน โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิต
สู่การพัฒนาเป็นวิถีชุมชนเพื่อสุขภาพ สร้างและพัฒนาครอบครัวต้นแบบในการดำรงชีวิตแบบ
พื้นบ้าน พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสุขภาพที่เหมาะสม และขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการ ทำให้ประชาชนและหน่วยงานราชการได้ร่วมกันจัดระบบการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
ตามสภาพ

สุทิน  เขื่อนเป๊ก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 0 5479 1246 โทรสาร 0 54 756 024 E-mail: sutinkp@hotmail.com

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสถานบริการปฐมภูมิ  
ปัญหาอัตราป่วยและตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มากขึ้น เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลสูงเมื่อเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน และผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจและรับยาต่อเนื่อง จึงได้
ศึกษาพัฒนารูปแบบการให้บริการโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ของการบริการปฐมภูมิและแนวปฏิบัติ
บริการสุขภาพสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ ทำให้สามารถลดอัตราการกลับไปรักษาซ้ำ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง และสามารถนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้

พีราวรรณ  เก่งสงวนสิทธิ์   และรัตติกาล  เทพพิมาน
สถานีอนามัยบ้านหนองสระ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5448 3244

การบริหารจัดการห้องยา..สถานบริการเครือข่าย คปสอ.เมืองแพร่  
ปัญหาสถานบริการเครือข่ายโรงพยาบาลแพร่ มีการเบิกจ่ายยาเกินจำเป็นและไม่สมดุล บุคลากร
ยังไม่เข้าใจระบบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง จึงได้จัดระบบการบริหารจัดการห้องยาคลังยา และการ
เบิกจ่ายยาของสถานบริการเครือข่าย เพื่อให้มีระบบการเบิกจ่ายยาที่ชัดเจน มีการวางแผนการใช้
ที่เหมาะสมและการจัดซื้อยาที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำบัญชียา โปรแกรมเบิกยาทาง Electronic 
File จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้ และจัดระบบการจ่ายยาร่วมกัน ทำให้มีมูลค่าการจ่ายยาลดลง 
และมีมูลค่ายาคงคลังดีขึ้น

แพทย์หญิงจุฑารัตน์  ไกรขจรกิตติ   และบุศรา วันละ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแพร่  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
โทรศัพท์ 0 5453 3500 ต่อ 2003 โทรสาร 0 5453 3500 ต่อ 2010

ตามไปดู…คน PCU ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ผู้ป่วยจิตเภทไม่ได้รับความสนใจดูแลจากครอบครัวและยอมรับจากชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเภท
แบบบูรณาการทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อนด้วยพลังใจร่วมกัน ระหว่างผู้ให้บริการ 
ผู้ป่วยจิตเภท ญาติหรือผู้ดูแล ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ โดยมีหน่วยบริการปฐมภูมิ
ให้บริการความช่วยเหลือดูแลแบบเอื้ออาทร และเกิดพลังอำนาจในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ทำให้สามารถคืนคนดีให้แก่ครอบครัวและชุมชน

สกุลทิพย์  สาริบุตร
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5531 1877

 (Boot No.  C25)

(Boot No.  C26)

(Boot No.  C27)

(Boot No.  C28)
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ZO
NE

 C

ขบวนการเรียนรู้แก้วิกฤติในงานเอดส์
จากการเกิดเหตุวิกฤติการขาดแคลนบุคลากร ที่มีศักยภาพในการให้บริการที่คลินิกผู้ป่วยเอดส์
ของโรงพยาบาล  ได้แก้ไขปัญหา โดยใช้ขบวนการเรียนรู้ที่ได้ไปอบรมมาช่วยกู้วิกฤติในงานเอดส์
และใช้ทักษะการ Coaching ให้บุคลากรในทีมงานและผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครเยี่ยมบ้านได้รับ
การพัฒนาด้านทักษะและวิชาการตามมาตรฐานงาน จัดตั้งชมรมเพื่อนรักเพื่อน และจะจัดทำเป็น
ผลงานวิชาการให้ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางต่อไป

เปรมวดี   ศิริพัฒน์พงศ์พร 
โรงพยาบาลบึงสามัคคี  อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร  
โทรศัพท์  0 5373 3333 มือถือ  08 1037 8805 Email:  Premwadee 2506@yahoo.com

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้บัตรคิวแยกโรค  
ผู้มารับบริการที่สถานีอนามัยจำนวนมาก ทำให้ต้องรอตรวจรักษานาน ในกลุ่มโรคต่างกันไม่
สามารถจัดแยกการรักษาให้รวดเร็วขึ้น จึงเห็นประโยชน์ของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้บัตรคิวแยกโรค ทำให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามกำหนดเวลาราชการ สามารถสื่อสาร
สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับบริการได้มากขึ้น

อนุชา ยาวิไชย, สุนัน นามขาน, วิมลศรี สว่างใจ และสมหมาย แสงสิทธิ์
สถานีอนามัยพนานิคม ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0 5656 6068  มือถือ 08 9562 2410

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหล่มสัก
การขาดโอกาสการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพบริเวณสมองหรือ 
กระดูกในช่วง Peak recovery state ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบบถาวร และเกิด 
ความพิการซ้ำซ้อน จึงได้มีแนวคิดในการกระจายบริการกายภาพบำบัดเข้าสู่ชุมชน โดยจัดตั้ง 
คลินิกกายภาพบำบัดใน PCU และต่อยอดสู่การจัดบริการเชิงรุกแบบ Home ward ในรูป 
ธนาคารกายภาพบำบัด ให้บริการกายภาพบำบัดที่บ้านผู้ป่วย มีระบบการส่งต่อติดตามและดูแลแ
บบต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม ทำให้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
ได้มากขึ้น

วิกันฎา  หินหาด
แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0 5670 2001 ต่อ 132 โทรสาร 0 5670 2912 E-mail : orn_wik@hotmail.com 

 (Boot No.  C29)

(Boot No.  C30)

  (Boot No.  C31)

 (Boot No.  C32)

สมุดน้อยคู่ใจ ใกล้สุขภาพ
การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน โดยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงยังไม่สามารถ 
ดำเนินการและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้จริง จึงได้จัดทำโครงการตลาดนัดสุขภาพดี และสมุดน้อยคู่ใจ 
ใกล้สุขภาพ สำหรับการบริการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเชิงรุก และบันทึกข้อมูลสุขภาพของ 
กลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลสุขภาพของตนเองควบคู่กับการให้ความรู้โรคและการ 
ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องแก่กลุ่มเสี่ยง และให้คนในชุมชนและผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม
เบญจมาส  นวลสุวรรณ , นงลักษณ์ ก้านเขียว, มณีรัตน์ ปานผ่อง
และคมกฤษ พินยา
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5567  5104  E-mail : diji_black@hotmail.com 
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กราฟช่วย อสม. ในการแปรผลภาวะสุขภาพประชาชน
จากข้อจำกัดของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการค้นหาคัดกรองโรคหรือบริการตรวจสุขภาพ
ประชาชนที่ไม่สามารถจดจำรายละเอียดและแปรผลการตรวจสุขภาพ จึงได้สร้างกราฟแปรผล 
ค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
จากการวัดเส้นรอบเอว ที่สามารถบอกถึงระดับความรุนแรงของภาวะสุขภาพ โดยใช้สีของ 
สัญญาณไฟจราจร ซึ่งสามารถช่วยให้ อสม. เข้าใจและง่ายต่อการแปรผล เกิดความมั่นใจและ
แจ้งผลได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับจากคนในชุมชน

บริรักษ์  อุ่นคำมี 
สถานีอนามัยตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5329 1105 โทรสาร 0 5349 8998 Emai l: B.orrinok@hotmail.com 

บูรณาการชมรม อสม. สนับสนุนหน่วยบริการ
จากประสบการณ์การทำงานทำให้เรียนรู้ว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนต่างหาก ไม่ใช่บุคลากร
สาธารณสุขที่เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับสุขภาพ จึงได้ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ เน้นให้ตัวแทนของ
ชุมชนคิดเองทำเองและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนทำงานใน
รูปแบบตำบลบูรณาการ มีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบที่มีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการบริการ
ของหน่วยบริการให้สามารถดำเนินงานตรงตามแนวทางปัญหาของชุมชน

นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี, ไพรัช ปัญญาคง และคณะ
สถานีอนามัยห้วยขาว  ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5349 0107 มือถือ 08 1961 8649 Email : punyakong@hotmail.com  

 (Boot No.  C33)

 (Boot No.  C34)
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กระบวนการสร้างเสริม และพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพ
ในการดูแลชุมชนของตนเอง 
การเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้มีพัฒนาการติดต่อของโรคอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกคนในชุมชน โดยเริ่มที่การรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคนให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของคนตนเอง ครอบครัว และชุมชน  มีการพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  และมีการจัดตั้งทีมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
ระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมในกิจกรรมรณรงค์และเป็นผู้สื่อข่าวที่ถูกต้อง
ประจำหมู่บ้าน  ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

สมพร  หุ่นเลิศ
โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
มือถือ 08 1615 1284 โทรสาร 0 2923 8818 Email : hunlert@hotmail.com

รูปแบบการระดมทุนก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
สถานีอนามัยมีภาระงานมาก แต่มีทรัพยากรจำกัด พื้นที่ใช้สอยไม่พอใช้เกิดความไม่สะดวก
ในการรับบริการ จะต้องพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสุขภาพ
โดยตรงร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงได้ประยุกต์แนวคิดการระดมทุนตามโครงการ
โรงพยาบาล 2 บาท (อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งมี 3 ส่วน มาเป็น เก็บจากประชาชน
เพียงส่วนเดียวเพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารด้านล่าง ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย
สถานีอนามัยมีความพร้อมในการให้บริการเพิ่ม   และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่
กับชุมชน

คำรณ  มุทะสิน
สถานีอนามัยสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3856 6186

ปลอดภัย มั่นใจ สบายกาย เมื่อใช้ส้วมโรงพยาบาล  
ส้วมสาธารณะในพื้นที่และในหน่วยงานของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (สะอาด-
เพียงพอ-ปลอดภัย) และพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องค่อนข้างต่ำ ทีมภาคีเครือข่ายอำเภอได้
จัดทำโครงการพัฒนาส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS โดยใช้กระบวนการพัฒนา PDCA
(Plan-Do-Check-Action) โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมบันทึกความเข้าใจในการพัฒนา จัดตั้งชมรม 
ส้วมยิ้ม มีการใช้จุลินทรีย์ EM รักษาความสะอาดของส้วมและจัดสวน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ 

นายแพทย์สมคิด  สุริยะเลิศ, นายแพทย์อภิชาต วชิระประการพงษ์, เฉลิม สอดศรี,
ธนิต ศรีศักดา และพิษณุ  อุ่นเจริญยิ่ง    
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3553 1077 ต่อ 1613  โทรสาร  0 3553 1189
E-mail : piyaporn_golf@hotmail.com

สานฝัน  ชุมชน ร่วมกัน  ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
ปัญหาสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ชุมชนต้องเป็นแกนนำแก้ปัญหา
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาของชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ทำให้เกิดแกนนำหูนน้อยคนเก่ง ทีมประเมินผลงานส่งเสริมสุข
ภาพด้านทันตสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการสมวัย ศูนย์ส่งเสริมความฉลาดและทักษะเด็กก่อน
วัยเรียน ธนาคารของเด็กเล่นแบ่งปันสร้างสรรค์พัฒนาการ

สุมา  ทองมา 
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3241 6311  E-mail: Nongchumsang_07@hotmail.com

(Boot No.  D1)

 (Boot No.  D2)

(Boot No.  D3)

 (Boot No.  D4)
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มิสเตอร์ 6 อ. ก่อพลังสร้างสุขภาพ 
การสร้างสุขภาพในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นการพัฒนาศักยภาพของ 
ชุมชนสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม  มิสเตอร์ 6 อ. ก่อพลัง สร้างสุขภาพ 
ซึ่งได้สร้างแกนนำ 6 อ. ให้กับชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพตามนโยบาย 6 อ. และใช้ 
แนวทางบันได 5 ขั้น  คือ  ท้าทายปัญหา  ศึกษาบริบท กำหนดกลยุทธ์ จุดประกายความคิด 
และเกาะติดทบทวน ที่ใช้วงล้อ PDCA (Plan-Do-Check-Action) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ยศนัย  เครื่องทิพย์  และชัยรัตน์  ธรรมวินัยสถิต  
โรงพยาบาลบ้านลาด ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3249 1309, 0 32491 151  E-mail: chairat.moph@sanook.com

อสม. น้อยคอยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การนำศักยภาพของเด็กนักเรียนมาช่วยแบ่งเบาภาระงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ
พัฒนาฝึกทักษะให้เป็น อสม. น้อย คอยประกาศข่าวในโรงเรียนและในชุมชน และ อสม.น้อย 
คอยตามโรค ที่มีปู่ย่าตายายเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยใช้หลัก 3 Self คือ Self care, Self 
regulation และ Self efficacy โดยทาง PCU ในโรงพยาบาลจะทำงานในลักษณะเป็นพี่เลี้ยง 
ได้นำหลักการ PROMISE มาใช้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีสู่การเป็นภาคีเครือข่ายด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ

สมศรี  นวรัตน์ 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3249 1051, 0 3249 1151 โทรสาร 0 3249 1242

Good value สู่ชุมชน
การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาล ทีมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนได้นำ
เทคนิค AIC (Appreciation–Influence–Creative) มาใช้ในกระบวนการทำงานสร้างทีมงาน
ทำให้เกิดโครงการ “Good value สู่ชุมชน” ภายใต้แผนปฏิบัติการ “วัดความดัน วัดส่วนสูง 
ชั่งน้ำหนัก ด้วยความรักและห่วงใย” เพื่อค้นหาและตามรอยโรคผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ และให้การดูแลจัดการและเสริมพลังแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม ด้วยทีมงาน
ที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำเป็นทีมภาคีเครือข่าย

สมศรี  นวรัตน์ 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3249 1051, 0 3249 1151 โทรสาร 0 3249 1242

อผส. ร่วมใจผู้สูงวัยสุขภาพดี 
ผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จะต้องพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุ ญาติ 
ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ 
แนวทางบันได 5 ขั้น และกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Action) ให้ครู ก. หรือ  
มิสเตอร์ 6 อ. สร้างครู  ข. คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เรียกว่า อผส. ร่วมใจผู้สูงวัยสุขภาพดี 
ครู ค. คือ ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ

เรืองระวี  พลเสน และสุธิมา  บุตรรัตน์  
สถานีอนามัยห้วยลึก  ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3249 1309  โทรสาร  0 3249 1242  E-mail : chairat.moph@sanook.com

(Boot No.  D5)

 (Boot No.  D6)

(Boot No.  D7)

 (Boot  No.  D8)
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คุ้มครองชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยพลังเยาวชน
ด้วยข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จึงร่วมกันคิดสร้างขุมพลังใหม่  คือ ขุมพลังของเยาวชนมาช่วยเพิ่มพลังเพิ่มศักยภาพการดำเนิน 
งานสุขภาพในชุมชน ภายใต้แนวคิดการพึ่งตนเองของผู้ป่วยเป็นหลัก ไม่หวังแต่พึ่งแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงได้จัดทำ “โครงการคุ้มครองชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังด้วยพลังเยาวชน 
ตำบลคลองน้อย” ขึ้น ได้เยาวชนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาและสมัครใจที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง

ประเสริฐศรี  เหมทานนท์ 
สถานีอนามัยบ้านเปี๊ยะเนิน  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7547 0630  มือถือ 08 6743 6611 E-mail : sriph@thaimail.com

ถึงบ้าน  ถึงใจ ห่วงใยสุขภาพ  
จากปัญหาและข้อจำกัดทั้งจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร ได้พัฒนาแนวคิด “ถึงบ้าน ถึงใจ ห่วงใยสุขภาพ” เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่
ไม่รอให้ชาวบ้านมาหา แต่ต้องไปหาชาวบ้านแทน และให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบบันทึก
เยี่ยมบ้านและแฟ้มครอบครัวที่ได้นำมาปรับปรุงพัฒนาใหม่ให้แข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ป่วยดูแลกันเองในลักษณะของคู่หูดูแลสุขภาพ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับประชาชน

สุภาพร  สุดใจใหม่ 
สถานีอนามัยบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ 0 7789 0104 E-mail: kapoc 102@gmail.com

One Tumbon One DM Group 
ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัว ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล
นเลือดได้ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาล จึงได้จัดตั้งกลุ่ม One Tumbon One DM Group เป็น
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานแต่ละตำบลอยู่ในการดูแลของพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานเบาหวานในแต่ละ 
PCU เป็นพี่เลี้ยง ทำการประเมินติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลถึงครอบครัว ให้การรักษาตาม CPG 
เบาหวาน และให้ความรู้หลัก 4 เรื่อง คือ โรคและอาการแทรกซ้อน การใช้ยา อาหาร และ
ออกกำลังกายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ทำให้เกิดทีมและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีประสิทธิภาพ

มณรัตน์  สีมาวงษ์
โรงพยาบาลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0 7646 1078-9 โทรสาร 0  7646  1078 E-mail : pcu11350@hotmail.com

ยุทธศาสตร์ 3 ส. รามง สร้างได้ 
จากหมู่บ้านที่ไม่ค่อยสะอาด มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับกระบวนการคิดใหม่ 
ทำใหม่ โดยยึดหลักแก้ไขคนเพื่อลดปัญหาโรค จากการทำประชาคมได้ 3 ยุทธศาสตร์ที่แก้ปัญหา
คนอย่างบูรณาการ คือ 1) สร้างงานส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้างของชุมชน เลี้ยง 
ปลาไหล  2) สร้างสุขภาพ มีโครงการบ้านสีขาว รั้วสีเขียว  3) สร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้ครัวเรือน 
ประหยัด ลดรายจ่าย มีสวัสดิการยามเจ็บป่วยและตาย โดยสมาชิกจ่ายรายเดือนครัวเรือนละ
10 บาท และได้ใช้หลักศาสนาในการดำเนินงาน ทำให้สามารถลดโรคไข้เลือดออกลงได้

ปาซียะห์  สาเมาะ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลปูยุด  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0 7335 2238  มือถือ 08 3185 5983 E-mail : pasee_y@hotmail.com

 (Boot No.  D9)

(Boot No.  D10)

 (Boot No.  D11)

 (Boot No.  D12)
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ชุมชนรวมพลังแก้ปัญหา แม่และเด็กในภาวะวิกฤติ  
การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการพัฒนา ชุมชนบาโร๊ะ 
ร่วมกับสถานีอนามัย ได้มีนวัตกรรมชุมชนรวมพลังแก้ไขปัญหาแม่และเด็กในภาวะวิกฤต 
โดยนำองค์กรในชุมชนมามีส่วนร่วม โดยการเพิ่มศักยภาพการดูแลมารดาและทารกแก่เครือข่าย
องค์กรในชุมชน กำหนดบทบาทของเครือข่ายองค์กรในชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ชุมชนตลอดเวลาโดยวิทยากรชุมชน ด้วยการบูรณาการหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ทำให้การดูแลแม่และเด็กได้ผลดีมากขึ้น

ซาซีย๊ะ  มามะ
สถานีอนามัยปูแล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7329 1342 

หนองบอนสุขภาพจิตดี มีศูนย์ให้คำปรึกษาในชุมชน  
ปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับสถานีอนามัยและภาคีเครือข่าย
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนเพื่อป้องกัน คัดกรอง พัฒนา
เครือข่ายให้การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนและครอบครัว ได้จัดตั้งคลินิก
ให้คำปรึกษาในชุมชน สร้างอาสาสมัครพิทักษ์สุขภาพจิตในชุมชน และอาสาสมัครหมุนเวียน
ทำงานในศูนย์ให้คำปรึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง

สัญชัย  ฉิมพลี, วราภรณ์  ศรีจันทึก และรัชนี  รัชคง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โทรศัพท์ 0 3954 5279 มือถือ 08 9831 9861  E-mail : sunchai55@hotmail.com

“พุทธวิถี…สู่ชุมชนสร้างสุขภาพองค์รวม” 
จากการเสวนาค้นหาสาเหตุของปัญหาการเกิดโรคเบาหวาน จากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย จึงได้มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ โดยการสร้างให้มีสถานที่
สาธารณะและบุคคลต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสุขภาพชุมชน
บนเส้นทาง “พุทธะ” เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน เน้นการออกกำลังกายเป็นนิจ การทำจิตให้แจ่มใส 
การบริโภคอาหารปลอดภัย การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  ได้พัฒนาเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ   
หมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพ และชุมชนเข้มแข็ง

ไกษร จุลโยธา และไพศาล ไกรรัตน์  
โรงพยาบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์  0 4249 7099-101  โทรสาร  0 4249 7099

“หอม ขาว ใส” ต้านภัยไข้เลือดออก  
การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จากกระบวนการการปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรม 4 ป. (ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนถ่ายภาชนะทุกศุกร์ ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม และปิดภาชนะเก็บน้ำ) สู่นวัตกรรม “หอม ขาว ใส” ต้านภัยไข้เลือดออก
โดยจัดหาถังพลาสติกสีขาวแทนอ่างซีเมนต์ สังกะสีใสแทนสังกะสีทึบในห้องน้ำ และปลูกตะไคร้ 
หอมสมุนไพรไล่ยุงไว้ทุกครัวเรือน และขยายนำไปล้อมห้องน้ำเพื่อไล่ยุง ทำให้ชุมชนตระหนักและ
มีส่วนร่วมทำให้ห้องน้ำสะอาดน่าใช้ปลอดภัยจากยุงลาย

นุตประวีย์  ปรินแคน, พิทักษ์ศักดิ์  ปรินแคน  และมานิต  แก้วผลงาม
สถานีอนามัยบ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มือถือ 08 9843 8280  โทรสาร  0 4358 1261  Email : Suwan_it 216@hotmail.com

(Boot No.  D13)

(Boot No.  D14)

 (Boot No.  D15)

(Boot No.  D16)
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นวัตกรรมตำบลขามเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย 
ความชุกของลูกน้ำยุงลายสูง มีการใช้สารเคมีควบคุมยุงลายมากเกินไปในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ได้มีนวัตกรรมปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน 
มีคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จัดเวทีประชาคม มีอาสาสมัคร 
สาธารณสุขและอาสาสมัครมือปราบน้อย   ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวและสำรวจลูกน้ำยุงลาย 
และปฏิบัติตามข้อบัญญัติ อบต. ให้ทุกครัวเรือนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน ทำให้ไม่มี 

ผู้ป่วยไข้เลือดออก ลดการใช้สารเคมี ประหยัดงบประมาณและลดขั้นตอนการทำงานได้

สุพรรณา แสนหล้า, จิราพร ปิดตานัง, แก่น จีระออน  และปรมาภรณ์ ดานา
สถานีอนามัยพังคี ตำบลขามเรียน  อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์  08 6458 1074 โทรศัพท์ 0 4372 9176

การใช้ภูมิปัญญาไทยในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  
การใช้ทรายอะเบทในการควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่เป็นที่นิยม ราคาแพง และมีเงินสนับสนุน
ไม่เพียงพอตามความต้องการ อาสาสมัครสาธารณสุขได้ริเริ่มใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยการใช้
น้ำมะกรูดในการป้องกันการไข่ของยุงในแหล่งน้ำ และทางศูนย์สุขภาพชุมชนได้ขยายผลไปยัง
ชุมชนใกล้เคียง เป็นภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังไข้เลือดออก ทำให้ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน
ติดต่อกันนาน 10 ปี และพัฒนารูปแบบเป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย

พชรพร  สุวิชาเชิดชู 
ศูนย์สุขภาพชุมชน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0 4423 5242 มือถือ 08 9949 7380  โทรสาร  0 4423 5242 
Email: waew1960@hotmail.com

สุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย
ปัญหาการบริการสุขภาพในพื้นที่ที่ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมและขาดความต่อเนื่อง
จึงได้พัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในชุมชน
ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ที่มีทีมจากศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นผู้นำพาเรียนรู้และเชื่อม
ประสานด้วยแนวทางการศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ ชวนร่วมงาน เสริมพลังจิตศรัทธาและ
ความมั่นใจ  เสริมทุนเกื้อหนุน แบ่งปันคุณค่าและประสบการณ์ร่วมกัน ขยายผลและเชิญชวน
เครือข่ายเพิ่มเติม ทำให้เกิดเครือข่ายสุขภาพชุมชนที่หลากหลายและมีศักยภาพในการทำงาน
ด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

นิตยาภา นันทขว้าง, จีรนันท์ วงศ์มา, ไพลิน สุขโข, สุใจ วุฒิการณ์, เครือวรรณ สนธิคุณ,
ดวงแสง อำพันธ์, เสาวลักษณ์ เวชพร, จิรนุช วงษ์อุทัย, พิรานันท์ อำภา และชุติกาญจน์ ดวงใจ
PCU หนองหาร โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์  08 6914 8898 โทรสาร 0 5349 8998 Email : n_nandhakwang@hotmail.com  

“ผู้เฒ่าเล่านิทาน จูงมือหลานปฏิบัติธรรม มุ่งนำสู่สุขภาพดี”   
จากปัญหาสังคมและสุขภาพของเด็กเล็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ได้นำไปสู่เวทีประชาคมหมู่บ้าน 
ทำให้เกิดโครงการ “ผู้เฒ่าเล่านิทาน จูงมือหลานปฏิบัติธรรม มุ่งนำสู่สุขภาพดี” เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเด็กชั้นอนุบาลโดยผู้สูงอายุและ 
แกนนำชุมชน ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ทำให้เด็กมีสุขภาพและ
พัฒนาการดีขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีนิทานพื้นบ้าน ตำราสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มหมอ
พื้นบ้านเพิ่มขึ้น และมีกิจกรรมทำต่อเนื่องโดยชุมชนเป็นผู้ดูแลอย่างถาวร

ปทิตตา  ทองคำ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติอนาลโย  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 54461 080  มือถือ 08 1960 8485 โทรสาร 0 5446 1080

 (Boot No.  D17)

(Boot No.  D18)

 (Boot No.  D19)

(Boot No.  D20)
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การบูรณาการแผนที่ยุทธศาสตร์กับเครื่องมือวิถีชุมชน
เพื่อลดบริโภคเนื้อสัตว์ดิบในชุมชน 
จากวิถีวัฒนธรรมและค่านิยมแบบภูไท อิสานนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ ทำให้พบโรคระบบทางเดิน 
อาหาร อุจจาระร่วง พยาธิใบไม้ตับมากขึ้น จึงได้พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กับการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน เป็นนวัตกรรมที่นำแผนที่ยุทธศาสตร์บูรณาการร่วมกับ
เครื่องมือวิถีชุมชน  เป็นการผสมผสานทางความคิด  เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง 
สังคมใหม่ที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดรูปธรรมหมู่บ้านไม่บริการอาหารเนื้อสัตว์ดิบในงานบุญประเพณี 
เป็นวัฒนธรรมชุมชน ธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ประจักร กองตัน, มนทิลา อบฟ้ง, มัลลิกา แก้วประภา และพัชรียา ขยัน
สถานีอนามัยจำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โทรศัพท์ 0 5489 5115
มือถือ 08 9952 2703 โทรสาร 0 5489 5115 E-mail: prajakkt@hotmail.com

วิถีชุมชนบูรณาการ
การทำงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพียงมิติเดียว ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้ 
จึงได้ศึกษารูปแบบการพัฒนางานสาธารณสุขและสุขภาพภายใต้วิถีชุมชน แบบองค์รวมและ 
บูรณาการงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ทำให้ชุมชนมีแนวคิดขยายการเรียนรู้ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านงามเมือง เป็นชุมชน
ที่พึ่งตนเองและจัดการตนเองสู่  “สุขภาพพอเพียง งามเมืองน่าอยู่” ได้อย่างยั่งยืน

วิจิตรา  ถูกแผน
สถานีอนามัยบ้านน้ำแพร่ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
มือถือ 08 1765 7259 โทรสาร 0 5360 6220 E-mail: v_t2007@hotmail.com 

ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนส่วนหนึ่งเกิดความท้อแท้และสับสนต่อการ
ดำเนินชีวิตและการทำความดี รูปแบบธนาคารความดีจึงได้ถูกประยุกต์ขึ้นเป็นกระบวนการ 
ขับเคลื่อนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนภายใต้ 
แนวคิดคุณธรรม ความดี สร้างสังคมสุขภาวะและหลักการทำความดีสร้างคุณค่าความเป็นคน 
ยามขัดสน เราให้แลกเป็นสิ่งของ มีเป้าหมายที่จะรวบรวมความดี 84,000 ความดีถวายในหลวง 
84 พรรษา โดยมีเมนูและกิจกรรมเสริมให้สมาชิกได้ทำดีอย่างต่อเนื่อง

สมพงค์ ชำหา, พระครูสุจิณกัลยาณธรรม และพันธุ์ดี พรหมเทศ
สถานีอนามัยตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 0 5376 2182 มือถือ 08 9435 1634  E-mail : phanhealth12@yahoo.co.th

“การเรียนรู้ระบบสุขภาพองค์รวม: บ้านห้วยหินลาดใน” 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบ 
บูรณาการและสร้างความสมดุลในระบบสุขภาพ 3 ด้าน คือ ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพมีภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ และเอื้ออาทร พึ่งพาเกื้อกูลกัน โดยปรับวิธีคิดการทำงานและสร้างกระบวนทัศน์
ใหม่ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการจัดการความรู้
เสริมทักษะและศักยภาพในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน สนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง CUP, PCU และชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเอง และมีสุขภาพดี

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน, รุ่งนภา มาลารัตน์ และอนุสรณ์ ศรีจันทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 0 5391 0359 โทรสาร 0 5391 0345

(Boot No.  D21)

(Boot No.  D22)

(Boot No.  D23)

(Boot No.  D24)
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ผีบ้าหลวงโมเดลกับการสร้างเสริมสุขภาพ  
การย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขที่ยุ่งยากและท้าทาย
ในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนชายแดน ได้นำ “ผีบ้าหลวงโมเดล” ที่มาจากแนวคิดของคนต้น
เรื่องที่เป็นจิตรกรสร้างสรรค์งานศิลป์อิสระ มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “PEBALUANG” ที่มี
ความหมายสร้างสรรค์และเอกลักษณ์โดดเด่น ง่ายแก่การจดจำ สอดคล้องกับยุคสมัยและสามารถ
แก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชนชายแดน ระดับรากหญ้าได้จริง

สมเกียรติ  ศรีธาราธิคุณ 
โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0 5373 1300  E-mail : PEBALUANG@hotmail.com

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
โรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบความชุกมากขึ้นทุกปี จึงได้พัฒนาจัดทำรูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิในทุกประเด็นของการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมและผสมผสาน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีการจัดอบรมให้ความรู้และติดตามผลระดับน้ำตาล
ในเลือด สำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีการจัดทำค่ายเบาหวานในชุมชน ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก และได้มีการก่อตั้งชมรมเบาหวาน 
ในชุมชนด้วย

แพทย์หญิงปาริชาติ คำลือ และเนตรทราย เหมืองจา  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5453 3500
ต่อ 2010 โทรสาร 0 5453 3800 ต่อ 2010 E-mail: Pong 3707@yahoo.com

ค่ายเบาหวาน DAY CAMP
จากปัญหาโรคเบาหวานที่มีความชุกเพิ่มมากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนัก
และสนใจในการดูแลตนเอง โดยจัดกิจกรรมค่ายเบาหวานให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนในชุมชน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแล 
ตนเองจากการเรียนรู้อย่างมีระบบแบบแผนจากทีมสุขภาพสหสาขาวิชาชีพ เพื่อป้องกันภาวะ 
แทรกซ้อน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ผลการประเมินเปรียบเทียบความรู้ 
ระดับน้ำตาลสะสมและความพึงพอใจภายหลังการเข้าค่ายได้ผลดี และต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมค่ายเบาหวานทุกปี

ดวงพร ภาคาหาญ และมยุรี กรุงศรี
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5453 3500
ต่อ 2003 โทรสาร 0 5453 3500 ต่อ 2003 E-mail: Pong 3707@yahoo.com 

เครือข่ายชุมชนสู่การจัดการสุขภาพตำบลแม่กาษา  
จากข้อจำกัดของทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนางานสาธารณสุข จึงจำเป็นต้อง
พัฒนาชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สภาสุขภาพระดับหมู่บ้านและตำบล และเกิดกระบวนการสนับสนุน
การพึ่งตนเองของชุมชน เพื่อสร้างหมู่บ้านและตำบลแข็งแรง อยู่เย็น เป็นสุขอย่างยั่งยืน
โดยมีเครือข่ายชุมชนทีมสุขภาพตำบล เวทีการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่

ปราริชาติ  เขียวฉอ้อน 
สถานีอนามัยแม่กึ้ดหลวงตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทรศัพท์ 0 5555 4183 
มือถือ 08 1727 2231 โทรสาร 0 5553 3344 E-mail: Pkeawchaon@yahoo.co.th

(Boot No.  D25)

(Boot No.  D26)

(Boot No.  D27)

(Boot No.  D28)
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จิตอาสา...พาเยี่ยมบ้าน
จากปัญหาคนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ด้วยข้อจำกัดของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยทีมสุขภาพและจิตอาสาร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
การทำงานร่วมกับชุมชน ในลักษณะการดูแลอย่างเป็นองค์รวมด้วยบริการที่มีหัวใจความเป็น
มนุษย์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยศึกษาจากปฏิทินชุมชน และออกปฏิบัติงานในชุมชน
โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรม “กระเป๋าเยี่ยมบ้าน” และ “จักรยานรีไบท์” และติดตามผลการ
ดำเนินงานโดย ใช้แบบประเมินความสามารถคนพิการและแฟ้มครอบครัว

สุนิสา  ประสานศรี และกลุ่มสมาชิกจิตอาสาบ้านผาเลือด
ศูนย์สุขภาพชุมชนผาเดือด ตำบลผาเดือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์  08 9856 5120 โทรสาร 0 5549 9101

ไร้รอยบริการครบพบจุดเดียว 
โรงพยาบาลประสบปัญหาการให้บริการคลินิกเด็กดี  มีเด็กมารับบริการลดลงและมีพัฒนาการช้า 
พบปัญหาเด็กฟันผุเร็วขึ้น จึงได้พัฒนาการดูแลสุขภาพเด็กดีโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ
และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนแบบ One Stop Service โดยรวมบริการทุกอย่างไว้ในห้อง
เดียว ยื่นบัตรครั้งเดียวดูแลอย่างครอบคลุมครบถ้วน และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจากชุมชน
เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนในการให้บริการ สามารถเพิ่มอัตราการมาใช้บริการตรวจและ
ส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยมากขึ้น

โสภิต จำปาศักดิ์ กลุ่มเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  โทรศัพท์ 0 5661 1355 ต่อ 4833 
โทรสาร 0 5661 1311 Email: a-sopit@thaimail.com

การสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพ  
การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลที่บ้าน ขาดการดูแลต่อเนื่องและอย่างเป็นองค์รวม 
จึงริเริ่มสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในหมู่บ้าน ที่คำนึงถึงการบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ 
การพยาบาลองค์รวม บูรณาการ บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยให้อาสาสมัคร 
สาธารณสุข สอบต. ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมอำเภอ และ Sister พร้อมด้วยบุคลากร 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน เกิดความ 
ร่วมมือของคนในครอบครัว ชุมชน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

เพ็ญจันทร์  พานแก้ว 
โรงพยาบาลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 0 5378 6063 ต่อ 154  โทรสาร 0 5378 6017 ต่อ 114
E-mail: maesuaihos@yahoo.com

ชาวศรีฐานร่วมมือกัน สร้างสรรค์สุขภาพจิต พิชิตความเครียด 
ปัญหาความเครียดจากภาระหนี้สินและปัญหายาเสพติด  เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค
เรื้อรังตามมา จึงได้จัดตั้งภาคีเครือข่ายดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชแบบบูรณาการ ได้กำหนด 
นโยบายแผนงานด้านสุขภาพจิตชุมชน ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพจิตด้วยวิถีชุมชน ระดมทุน 
จากโรงพยาบาล 2 บาท บริการดูแลที่บ้าน สร้างสุขภาพด้วยวิถีพอเพียง มีสถาบันการเงินชุมชน 
และพัฒนาหมู่บ้าน OTOP จากผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหมอนขิดให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และช่วยลดความเครียดให้ 
ประชาชนได้

วณิษฐา  ธงไชย 
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0 4558 2168  มือถือ 08 6874 9543  E-mail: vanitha01@thaimail.com

(Boot No.  D29)

(Boot No.  D30)

(Boot No.  D31)

(Boot No.  D32)
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ZONE D

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ผู้ป่วยและผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงบริการและขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้พิการในชุมชนโดยการทำงานร่วมกันเป็นระบบเครือข่าย และมีรูปแบบการดูแลผู้พิการ
อย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง โดยมีการนำรูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านมาใช้ มีการเยี่ยมบ้าน
ในทิศทางเดียวกันทั้งอำเภอ ได้ใช้กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Action) พัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการดูแลที่เป็นมาตรฐานในชุมชน ทำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังและผู้พิการในชุมชนเกิดขึ้น

เอกรัฐ  จันทร์วันเพ็ญ,นางบุปผา เลิศวาสนา  และสุคลทิพย์ คลุยทอง
โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7533 5800 - 4  โทรสาร  0 7553 6381  E-mail: Ekarat 42@gmail.com(Boot No.  D33)
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ZONE E

แฟ้มอนามัยครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์  
จากข้อจำกัดของการใช้งานระบบข้อมูลประชากรและการรับบริการสุขภาพระดับอำเภอและตำบล  
แบบทะเบียน จึงร่วมกันพัฒนาโปรแกรมแฟ้มอนามัยครอบครัวผสมผสานกับโครงการเมืองไทย
แข็งแรง  เรียกว่า โปรแกรม  Healthy Folder หรือแฟ้มอนามัยครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่เดิมในโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับตำบล THO หรือ HCIS ซึ่งได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้ตอบสนองระบบงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้สะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการการวิเคราะห์ประมวลผล วางแผน และการรายงานผล

สมศักดิ์  ก๊กมาศ   
สถานีอนามัยตำบลท่านั่ง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 0 5666 9186 มือถือ 08 1887 5963 Email : kokmas_s@hotmailcom

โปรแกรม HCIS_BANPONG
จากปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศที่รองรับจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีโปรแกรม 
จำนวนมาก เกิดความซ้ำซ้อนยุ่งยาก และไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ จึงได้จัดทำ 
โปรแกรม HCIS_BANPONG เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม HCIS โปรแกรม JHICS และโปรแกรม 
Welfare UC2 ทำเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ใช้ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายประชาชนในงาน 
สาธารณสุขด้านต่างๆ และใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดทิศทางงานสาธารณสุข สามารถลด 
ระยะเวลาในการทำงาน ความซ้ำซ้อนลงได้

รัฐธรรมนูญ  วงศารัตนศิลป์
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโป่ง  ตำบลแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 
โทรศัพท์ 0 5461 9161 มือถือ 08 6187 3125 
E-mail: mee208xp@hotmail.com หรือ http://www.pcubanpong.th.gs/

โปรแกรม HCIS_ฉลากยา 
เนื่องจากโปรแกรมระบบข้อมูล HCIS มีข้อจำกัดในการใช้งานในการให้บริการจ่ายยาที่สถานี
อนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และใช้ประโยชน์ได้ 
ไม่เต็มที่ จึงได้พัฒนาโปรแกรม HCIS_ฉลากยา ขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเรื่องฉลากยา 
ที่มีคุณภาพพร้อมข้อมูลการแพ้ยา เป็นฉลากยาที่อ่านง่ายและมีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถคำนวณ 
ราคายาได้ง่าย ประมาณการการใช้ยาแต่ละชนิดและวิเคราะห์ต้นทุนได้ง่าย ส่งผลให้ลดปัญหา
การจ่ายยาผิดและลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
สามารถเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้าวขวาง

รัฐธรรมนูญ  วงศารัตนศิลป์
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโป่ง  ตำบลแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 
โทรศัพท์ 0 5461 9161 มือถือ 08 6187 3125
E-mail: mee208xp@hotmail.com หรือ http://www.pcubanpong.th.gs/

โปรแกรมรายงานประจำเดือน  
การจัดทำรายงานประจำเดือนของสถานีอนามัย ไม่สามารถรายงานได้ตรงเวลา และไม่ครบถ้วน
จากแบบฟอร์มรายงานที่ไม่เหมือนกัน  ต้องสิ้นเปลืองเวลาและกระดาษในการจัดทำรายงานมาก 
จึงได้จัดทำโปรแกรมจัดทำรายงานประจำเดือน โดยใช้โปรแกรมประยุกต์  Microsoft Excel 
และ สร้างระบบมาตรฐานในการส่งข้อมูลให้เหมือนกันทั้งอำเภอ เพื่อทำให้ง่ายต่อการรวบรวม 
รายงาน ลดปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
สถานีอนามัย

รัฐธรรมนูญ  วงศารัตนศิลป์
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโป่ง  ตำบลแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 
โทรศัพท์ 0 5461 9161 มือถือ 08 6187 3125 
E-mail: mee208xp@hotmail.com หรือ http://www.pcubanpong.th.gs/

(Boot No. E1)

(Boot No.  E2-E3)

(Boot No.  E2-E3)

(Boot No.  E2-E3)
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HUNT โปรแกรมสามัญประจำ สอ. 
จากปัญหาเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของสถานีอนามัยตำบลหันตะเภาทำงานไม่ทันตามกำหนด 
เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการทำให้ทุกอย่างง่าย
ขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น โดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้เองได้แก่โปรแกรม HUNT 
ซึ่งมีจุดเด่นคือ ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้รับบริการ และลดความ 
ผิดพลาดจากการคำนวณภาวะโภชนาการ รหัสผู้รับบริการนอกเขต วันนัดรับยาคุมกำเนิด 
กำหนดวันคลอด ขนาดยาที่ใช้บ่อยในเด็ก

สลิ  แสนสุข  
สถานีอนามัยตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ 08 1948 2975  โทรสาร 0 3527 1057

8 จุด สุดสร้างสรรค์   มองเห็นบ้านทำงานด้วยใจ
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นเขตเมืองอุตสาหกรรม 
พื้นที่กว้าง กระจายตัว ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงได้นำระบบ 
GIS มาประยุกต์ใช้กับ Overlay Mapping ในเรื่องของข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายสาธารณสุข 
8 กลุ่ม ที่ต้องให้บริการ โดยนำ mapping ที่แบ่งเป็นโซนตามสภาพภูมิศาสตร์ รวมทั้งปรับ 
เปลี่ยนเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ประหยัดเวลา และทรัพยากร สามารถดูแลประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม

วัชรินทร์  ตรุสานันท์  
ศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  บ้านคลองบางปิ้ง  
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์  08 1809 5262  โทรสาร  0 2385 6964

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อประสม (Multimedia)
ในการสอนความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ
ในการให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ มักพบว่าชาวบ้านในพื้นที่มักจะลืมเรื่องที่สอนง่าย ทำให้สถานี 
อนามัยต้องดำเนินการสอนซ้ำให้ใหม่ทุกๆ ปี ดังนั้น สถานีอนามัยตำบลยี่สาร จึงนำเทคนิคการ
ใช้สื่อประสมมาเป็นสื่อช่วยสอนให้กับชาวบ้านให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเลือก
เรียนรู้ได้ตามเวลาที่เหมาะสมของตนเอง สื่อประสม (Multimedia) นี้ จะมีระบบการใช้งานง่าย 
ใช้งานได้ทั้งระบบ ทั้งในรูป CD–Auto-run เมื่อนำแผ่นใส่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปิดใช้งานใน
รูปอัตโนมัติ หรือใช้วางลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย

ศิริชัย  ศิริมงคล
สถานีอนามัยตำบลยี่สาร  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โทรศัพท์ 0 3476 3132  มือถือ 08 1407 8159
E-mail : sirichai201@hotmail.com

จม.อิเล็คโทรนิค  
ในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือจัดเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตของผู้คน แทบทุก 
คน จะต้องมีหรือเคยใช้โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเชิงรุก 
ถ้าสามารถนำประโยชน์ของการสื่อสาร ที่สามารถส่งผ่านไปถึงทุกคนได้อย่างรวดเร็ว มาใช้ในการ 
ทำงาน จะทำให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เช่นใช้การส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือน 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ถึงบุคลากรสาธารณสุขหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จะทำให้รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเข้าถึงทุกคน ทำให้การดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

สุคนธ์  แก้วไข่, จารุวรรณ ขำวิชา, ภาวณี  ขวัญเมือง และสรศักดิ์  ขาวเนียม
สถานีอนามัยตำบลช่อง  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
โทรศัพท์  0 7520 7050  มือถือ 08 6471 5603

 (Boot No.  E4)

(Boot No.  E5)

(Boot No.  E6)

(Boot No.  E7)
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ถุงแห่งชีวิต  
ปัญหาภาวะโรคร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข แนวทางหนึ่งที่ทุกคนทำได้ คือ การรีไซเคิล 
และลดขยะในครัวเรือน ขยะที่ก่อมลพิษมากที่สุด คือ ถุงหิ้วพลาสติก แนวคิดการลดการใช้
ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทนจึงกิดขึ้น ถุงแห่งชีวิต เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มเครือข่าย (อสม./ แม่บ้าน) และกลุ่มจิตอาสา เพื่อให้ลดอัตราการใช้ถุงพลาสติกใน
หน่วยบริการปฐมภูมิของเครือข่ายสถานพยาบาลอำเภอกระแสสินธุ์  เป็นการสร้างกระแส/กระตุ้น 
ให้ทุกคนร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน  และยังเป็นการสร้างงานในชุมชนให้เกิดการสร้างรายได้
แก่ผู้ว่างงานและยากจน

แหน่งน้อย สุขจันทร์, นารีรัตน์ ชูโชติ และคณะทีมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์ 0 7439 9065  มือถือ 08 9299 7574  โทรสาร  0 7439 9065

ความรู้สู่ชมชน  
การปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำได้ยาก เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ต่างๆ ทำให้การส่งเสริมป้องกันโรคต่าง ๆ ซึ่งอาศัยกระบวนการทางสุขศึกษาในการแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นโรงพยาบาลสุไหงปาตี จึง 
ได้คิดนวัตกรรมความรู้สู่ชุมชนขึ้น โดยเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสมาชิกใน
ครัวเรือน ลงสู่แผ่น CD เพราะ CD 1 แผ่นสามารถบรรจุความรู้ได้ถึง 80 นาที สามารถ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น อีกทั้งราคาถูก เก็บง่าย และคงทน
กว่าสื่อความรู้ รูปแบบอื่นๆ 

อัครินทร์   รัตนโกสัย,ทวารัตน์ พรหมเมศ และสมาชิกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน รพ.สุไหงปาด ี โรงพยาบาลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0 7365 1169 ต่อ115  มือถือ 08 9596 6409  โทรสาร 0 7365 1463  
E-mail : ordy2511@hotmail.com

รถจักรยานยนต์พ่นควันกำจัดยุง 
จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้เครื่องพ่นหมอกควันในพื้นที่
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากเครื่องมีจำนวนน้อย ผู้ใช้เครื่องประสบปัญหาปวดหลัง ดังนั้นจึงคิดประดิษฐ์
รถจักรยานยนต์พ่นควันกำจัดยุงขึ้น เนื่องจากชุมชนแทบทุกบ้านมีรถจักรยานยนต์ใช้ สามารถนำ
มาประดิษฐ์ดัดแปลงได้ง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ เมื่อเลิกใช้งานพ่นควันแล้วชาวบ้านจะใช้รถจักรยายนต์ 
ได้ตามปกติ ทำให้คนในพื้นที่ลดการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออก

สิทธิพงศ์  หงษ์สุทธิ  
โรงพยาบาลเขาสมิง ตำบลแสนคุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
โทรศัพท์  0 3969 6414, 0 3969 6412  โทรสาร  0 3969 6414   
E-mail : peu_kmh@hotmail.com

ชุดส่องแสงแวววับ ตรวจจับลูกน้ำยุงลาย  
วิธีหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 
แต่ปัญหาที่พบคือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอายุมากจะมองไม่เห็นลูกน้ำยุงลายได้ชัดเจน ดังนั้น 
จึงประดิษฐ์นวัตกรรม แวววับตรวจจับลูกน้ำยุงลาย ขึ้น ซึ่งใช้หลักการสะท้อนแสงจากกล่องนม 
ซึ่งมีอะลูมิเนียมฟอยด์เป็นส่วนประกอบ โดยหย่อนอุปกรณ์ลงในภาชนะที่สำรวจ ส่องด้วย 
ไฟฉายจะเกิดการสะท้อนแสง ทำให้เห็นลูกน้ำยุงลายได้ชัดเจนขึ้น  จุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือ 
การนำสิ่งของเหลือใช้มาทำประโยชน์ ในด้านป้องกัน  เพราะอุปกรณ์หาได้ง่ายและสามารถทำได้ 
ในทุกที่ ทั้งยังลดภาระโรคร้อนด้วย 

สมศักดิ์ อินทมาต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
โทรศัพท์ 08 4686 9629  E-mail : suwanwisit@yahoo.com

(Boot No.  E8)

(Boot No.  E9)

 (Boot No.  E10)

(Boot No.  E11)
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ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือไว้สำหรับพ่นยุง  
ไบโอดีเซล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่านขบวนการที่ทำให้
โมเลกุลเล็กลง มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล สามารถใช้ทดแทนกันได้ โรงพยาบาลยาง-
ตลาด จึงคิดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือใช้สำหรับพ่นยุงขึ้น ในการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน 
เพื่อพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปกติจะใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งต้องซื้อราคาแพงการผลิตไบโอดีเซล 
เองเพื่อนำมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล จะทำให้ประหยัดงบประมาณ เพราะการผลิตไม่ยุ่งยาก 
นำไปใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

เถลิงศักดิ์ มงคลสินธุ์, ดาวรุ่ง ฆารโสภณ และทัศพร เทียนพิทักษ์
โรงพยาบาลยางตลาด  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ 0 4389 1249  ต่อ 229  โทรสาร 0 4389 1414  E-mail : singda2508 @hotmail.com

น้ำยาอเนกประสงค์ N-Clean 
มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากขึ้น จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กลายเป็น
โทษกับตัวมนุษย์เอง ดังนั้นการนำนวัตกรรมของน้ำหมักชีวภาพมาใช้จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
จุลินทรีย์ต่างๆ ทำประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ N-Clean เป็นการพัฒนา 
น้ำหมักชีวภาพแปรรูปเป็นน้ำยาทำความสะอาดทุกอย่างที่ใช้กับร่างกาย และอาคารสถานที่ เช่น 
ห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำยาอเนกประสงค์ N-Clean เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้แทน
ผงซักฟอก สบู่ ยาสระผม ใช้ขัดส้วม เช็ดกระจก ล้างรถ รดต้นไม้ให้ออกดอกผลเร็ว ขจัดน้ำ 
เน่าเสีย เป็นแหล่งผลิตโอโซนช่วยทำให้อากาศสะอาด และแก้ปัญหา Green House Effect 

ปัจรีย์ สวัสดิ์วงษ์, แขไข ภัยแคล้ว และณัฐพล มังคละทน
โรงพยาบาลมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0 4579 9422-3  ต่อ 121, 110  E-mail : patjaree1234@yahoo.co.th

เปิดโลกความรู้สู่คนชาวเขา 
จากสภาพพื้นที่ของสถานีอนามัยบ้านป่าตองเป็นหุบเขา เขตหมู่บ้านรับผิดชอบอยู่ห่างไกล
การคมนาคมในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความยากลำบาก การรับรู้สื่อจากภาครัฐยังมีทางเลือกน้อย 
การ ศึกษาของชาวเขาร้อยละ 70 ยังไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ โครงการนวัตกรรมเปิดโลก 
ความรู้สู่คนชาวเขา โดยการจัดทำชุดสื่อสุขศึกษา 2 ภาษา สื่อชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ประกอบด้วย 
การจัดทำ VCD โปสเตอร์ให้ความรู้ เป็นการเติมเต็มกับสื่อของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้
รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จากการประเมินผลพบว่า การรับรู้ด้านสุขศึกษาของ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

อนุชา  ตาสิติ  
สถานีอนามัยปางตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทรศัพท์ 08 4378 4846  โทรสาร 0 5369 1105  E-mail: anucha_1971@hotmail.com

กระป๋องยาคู่ใจ  
สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ยาต้านไวรัสเอดส์ จะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไปตลอด
ชีวิต หากรับประทานไม่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอจะทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้ แต่พบว่าปัญหาหนึ่ง
ของผู้ป่วยโรคเอดส์ได้แก่การไม่ได้พกยาติดตัวไปขณะทำธุระนอกบ้าน หรือไม่สะดวกที่จะพกไป 
ไม่คิดว่าต้องติดธุระนาน ทำให้รับประทานยาเลยเวลาที่ตั้งไว้และลืมเพราะทำงานเพลิน ดังนั้น 
ทีมงานผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเอดส์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนา กระป๋องยาคู่ใจขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย 
สามารถพกติดตัว มีสัญญาณเตือนให้รับประทานยาตามเวลา และมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนใน
การบันทึกข้อมูลการรับประทานยาของผู้ป่วยในแต่ละเดือนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
รับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และลดโอกาสในการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา 

นาตยา  แย้มทอง โรงพยาบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 0 5664 1131 ต่อ 104 มือถือ  08 4174 3128  โทรสาร 0 5664 1131  ต่อ 112 
E-mail : ynataya@hotmail.com

(Boot No.  E12)

(Boot No.  E13)

(Boot No.  E14)

(Boot No. E15)
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การเยี่ยมบ้านได้งานได้ใจ เชือกกล้วยฟื้นฟูสุขภาพ  
จากการสำรวจสถานการณ์ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ด้วยโอกาส พบว่า อุบัติการณ์ผู้ป่วยเรื้อรังทั่วไปจะ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.06-0.66 ต่อปี สถานีอนามัยบ้านเขากลิ้ง ได้ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาจัดทำโครงการ 
เยี่ยมบ้านได้งานได้ใจ เชือกกล้วยช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ผลิตอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดยใช้เชือกกล้วย
แทนเชือกในล่อน ทำเชือกชักรอกเท้า – แขน ผู้ป่วย ถักที่คล้องแขน สานที่คล้องแขนผู้ป่วย ตลอดจนทำ
เชือกกระโดดสำหรับออกกำลังกายในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยความต้องการของชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนเอง เน้นวิธีการทำงาน ที่ความเอื้ออาทร ความเข้าใจ การเสริมสร้างพลังอำนาจให ้
กลุ่มจิตอาสาสามารถแก้ปัญหาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เชือกกล้วย ที่นำมาใช้ หาง่ายในชุมชน ลดรายจ่าย
และไม่มีอาการแพ้ระคายเคืองหรือบาดผิวหนัง

เสาวลักษณ์ หนูนารถ ,กมลทิพย์ แย้มกล่ำ และจิรา ยะวิเชียร 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
โทรศัพท์  0 3245 9176

เครื่องกายภาพบำบัดแขนผู้ป่วย  
ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เนื่องจากอุบัติเหตุ อัมพาต หรือโรคที่เกี่ยวกับ 
ข้อต่อต่างๆ มีมากขึ้น ทำให้จำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ เครื่อง
กายภาพบำบัดแขนผู้ป่วยจึงถูกคิดค้นขึ้น เพื่อลดภาระของแพทย์เฉพาะทางและนักกายภาพบำบัด 
เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาสูง จุดเด่นของเครื่องกายภาพบำบัด
แขนผู้ป่วยนี้ คือ สามารถใช้ไมโครคอลโทลเลอร์ในงานควบคุมได้

พรเพ็ญ  ภัทรากร  และภิญโญ  ขำประดิษฐ์
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
โทรศัพท์  08 1863 0053 โทรสาร  0 3844 2299

รถเข็นผู้พิการปั่นด้วยมือ  
สำหรับผู้พิการพาหนะในการเดินทางหรือใช้ในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง คือ รถเข็นผู้พิการ 
แบบโยกด้วยมือ รูปแบบรถเข็นในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการใช้งาน ความคล่องตัว รูปลักษณ์ 
ไม่น่าสนใจและการทรงตัวไม่ดี  นวัตกรรมรถเข็นแบบปั่นด้วยมือที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ปรับปรุงระบบ 
การขับเคลื่อนจากโยกด้วยมือเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแบบปั่นด้วยมือ  ทำให้เคลื่อนที่ได้ไว ออกตัว 
ได้เร็ว สามารถบังคับเลี้ยวได้ง่าย ใช้เป็นการออกแบบกำลังแขนได้เป็นอย่างดี  ทั้งยังทรงตัวดี
เพราะออกแบบให้ฐานล้อหลังด้านล่างถ่างออกแบบรถแข่งผู้พิการ ด้วยรูปแบบและวิธีการใช้งาน
ที่ง่ายทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจ สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น

สมพงศ์  ชาติ 
โรงพยาบาลลำพูน ตำบลตันธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
โทรศัพท์ 0 5356 9100 ต่อ 6801 โทรสาร 0 5356 9123

อุปกรณ์ป้องกันข้อติด
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้พิการสิ่งสำคัญที่สุดคือการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง ดังนั้น ศูนย์ 
สุขภาพชุมชนตำบลสมอแขจึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยขึ้น โดยมุ่งเน้น 
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระยะยาว นวัตกรรมนั้น ได้แก่ รอกกะลามะพร้าว   
ราวกะลา มะพร้าวนวดฝ่าเท้า วงล้อหมุนป้องกันข้อติด ถุงทราย และถุงทรายแฟนซี  เนื่องจาก 
อุปกรณ์ดังกล่าว หาได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และนำมาใช้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  เป็นการนำภูมิปัญญาชุมชนมาช่วยดัดแปลงประยุกต์ใช้
ตามความเหมาะสมกับปัญหา  

อนัญญา  มงคล 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสมอแข  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์  0 5522 4334  E-mail : M.stc@hotmail.com

(Boot No.  F1)

(Boot No.  F2)

(Boot No.  F3)

(Boot No.  F4)
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ที่นอนบอลลูนน้ำเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังและพิการ  
จากผลการดำเนินงานบริการติดตามดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังของศูนย์สุขภาพชุมชนพบภาวะ 
แทรกซ้อน แผลกดทับ (Bed Sore) ร้อยละ 1.90 ของผู้ป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
แนวคิด ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น  
โดยการใช้ที่นอนบอลลูนน้ำเพื่อสุขภาพจึงได้ริเริ่มขึ้น ทั้งนี้วัสดุที่ใช้หาง่าย เป็นวัสดุท้องถิ่น 
ช่วยรักษาสิ่ง แวดล้อม ปลอดสารเคมี ป้องกันสารภูมิแพ้และไรฝุ่น และราคาถูก ภายหลังการใช้ 
พบว่า ร้อยละ 99.10 ของผู้ป่วยอัมพาตพึงพอใจในที่นอนบอลลูนน้ำ ลดภาระและค่าใช้จ่ายของ 
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย

สุตา  ถือมั่น  และอาทิตยา  รอดบาง
สถานีอนามัยตำบลย่านยาว  ตำบลย่านยาว  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย   
โทรศัพท์ 0 5564 3021 E-mail: rapheephan_31@hotmail.com, raphee_ko@yahoo.com 

รถเข็นอัตโนมัติเพื่อคนพิการ  
รถเข็นอัตโนมัติเพื่อคนพิการ คือ นวัตกรรมที่สร้างมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อน- 
ไหวตัวได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน โปลิโอ โดยรถเข็นอัตโนมัติจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 
ไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัม ความเร็ว 10–20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีไฟเตือนเมื่อ 
แบตเตอรี่ใกล้หมด สามารถบังคับให้เดินหน้า และถอยหลังได้ด้วยคันบังคับด้านข้างที่ดัดแปลง 
ขึ้น ชาร์ตแบตเตอรี่ด้วยไฟบ้านได้ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 5 บาท วิ่งได้ระยะทาง 10-15 
กิโลเมตร ตัวรถแข็งแรง ผู้พิการสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เช่น ที่นา สวนผลไม้ 
ตามหมู่บ้าน ทางขรุขระและลาดชัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่ารถเข็นอัตโนมัติในท้องตลาด ทั้งยังมี 
ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดถึง 3 เท่า 

ธานี พิมพัฒน์ 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
โทรศัพท์  0 5670 2001 ต่อ 132  โทรสาร  0 5670 2912 E-mail : James13ball@hotmail.com

การนำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการอำเภอตาคลี  
ผู้พิการมีปัญหาทางด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการ  ได้พัฒนางานผู้พิการโดยการปรับปรุง
โครงสร้างในโรงพยาบาล  สถานีอนามัยที่จัดสำหรับผู้พิการ  จัดทะเบียนผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว คลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ  บริการแพทย์แผนไทย จิตเวชครบวงจร 
คลินิกเด็กพิเศษ การคัดกรองและให้ความช่วยเหลือเครื่องช่วยการได้ยิน ผ่าตัดใส่ลูกตาเทียม       
จัดตั้งชมรมผู้พิการ มีทีมอาสาสมัครดูแลคนพิการ เพื่อนเยี่ยมเพื่อน โดยมีพระภิกษุร่วมทีมด้วย 
ศูนย์สาธิตการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ช่วยเหลือสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ และคุณภาพ 
ชีวิตผู้พิการ

เตือนตา แสงเรือง  
โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 08 4050 5376  โทรสาร  0 5631 5890

ผู้พิการมีสุขภาพดีที่ชุมชน 
สภาวะปัญหาที่ผู้พิการและคนชายขอบยังไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี จึงได้พัฒนาระบบบริการ 
ทั้งที่คลินิก หมู่บ้าน ครอบครัว และพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการจัดประชาคมหมู่บ้าน หาอาสา 
สมัครผู้ดูแลคนพิการ จัดตั้งทีมคลินิกสหสาขาวิชาชีพบริการดูแลผู้พิการ อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้ดูแลผู้พิการที่บ้าน ทีมอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน เกี่ยวกับการนวดแผนไทย การใช้แพทย์ทางเลือก 
การพัฒนาจิต และการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และออกเยี่ยมบ้านผู้พิการเป้าหมาย
ประเมินความต้องการ ร่วมกันแก้ไขช่วยเหลือ ทำให้มีผู้พิการมา Admit ในโรงพยาบาลและ
มีภาวะแทรกซ้องลดลง 

ศิริลักษณ์  ช่วงมี   
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7439 7112  มือถือ 08 1798 4889  โทรสาร  0 7439 7109

(Boot No.  F5)

(Boot No.  F6)

(Boot No.  F7)

(Boot No.  F8)
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ระบบการดูแลผู้พิการให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี  
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้พิการได้ถูกละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการมือทั้ง 2 ข้าง จำเป็น
ต้องได้รับการดูแลจากทั้งบุคคลในครอบครัวในเรื่องอาหารและการดูแลช่องปาก ทันตบุคลากร 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน PCU ทำการค้นหาผู้พิการดูแลเชิงรุก ดำเนินงานทันตกรรมป้องกัน 
จัดบริการทันตกรรมบำบัดตามความเหมาะสม ดูแลเรื่องสุขภาพจิต หมั่นศึกษาหาความรู้และ
วิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่วนตัวผู้พิการเองต้องดูแลตนเองและให้ความร่วมมือกับผู้ดูแล

สิรกันยา  สิงห์ศรี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 0 4254 1255-6  ต่อ 127  โทรสาร  0 4252 5223
E-mail : Sira_Sing@yahoo.com, Sira_Sing@thaimail.com

สุขภาพจิตดีเริ่มที่ครอบครัว  
จากความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตายมากขึ้น ที่สัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และผู้นำชุมชน จึงได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ด้วยกระบวนการสุนทรียส
นทนาที่เน้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ โดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เป็นพี่เลี้ยง 
ที่ปรึกษาของแกนนำในการดำเนินงานในชุมชน และพัฒนากลุ่มแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข
ในชุมชนให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง สมาชิกในครอบครัว และดูแลสุขภาพในชุมชนที่เป็น
รูปธรรมในการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วรรณนา สวัสดิ์, อุไรวรรณ พวงสายใจ, อัจฉรา บุญสุข และนิกร สุขแสวง
สถานีอนามัยบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5337 4214  โทรสาร 0 5337 4214-18  Email : sa-luang@yahoo.com

พลังจิตสดใสคลายทุกข์ชุมชน
จากสภาพปัญหาการฆ่าตัวตายที่รุนแรงมากขึ้น ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 
ชุมชนและพัฒนาพลังเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน โดยใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพผ่านกระบวน 
การทางปัญญา กระบวนการบริหาร และกระบวนการจัดการ ทำให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ในกระบวนการทำงานที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ โดยนำวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมทาง 
ศาสนามาประยุกต์ใช้ เกิดนวัตกรรมทีมเคลื่อนที่เร็ว  และมีระบบเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาที่เชื่อมโยงเข้าสู่แผนงานในท้องถิ่น ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จลดลง

ภัทรกุล  ไฝเครือ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5449 9230  มือถือ 08 4224 0148  E-mail: elakoon@thaimail.com

จักรยานสานฝัน
ผู้ป่วยอัมพาตที่ต้องทำกายภาพบำบัด มักท้อแท้หมดกำลังใจในการทำกายภาพ จึงได้ประดิษฐ์
นวัตกรรมจักรยานสานฝันที่ประยุกต์มาจากกายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ที่มีต้นทุนและราคาที่
สูงมาเป็นการใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายและต้นทุนต่ำ ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพได้เอง ที่บ้านญาติ 
และชุมชนคนรอบข้างมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และมีกำลังใจในการทำกายภาพอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ

ภิรมณ  ธีรพัฒนาธิกุล 
สถานีอนามัยตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5445 9209, 08 6180 2127 มือถือ 08 7578 9748

(Boot No.  F9)

(Boot No.  F10)

(Boot No.  F11)

 (Boot No.  F12)
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นวดฝ่าเท้าด้วยลูกแก้ว  
จากปัญหาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นโรคเบาหวาน โรคปวดข้อต่างๆ นั้น พบว่า การฟื้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้ที่บ้านจะลดปัญหาที่เกิดอาการชาปลายเท้าและอาการปวดข้อ
ดังนั้นแนวคิดการนวดฝ่าเท้าด้วยลูกแก้ว โดยอาศัยหลักการนวดฝ่าเท้า และการกดจุดที่ฝ่าเท้า 
การใช้ลูกแก้วช่วยในการนวดนี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ราคาถูก สามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลา ทำให้ 
ผู้ป่วยเกิดการผ่อนคลาย กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท เพิ่มพลังงานและสมรรถภาพ
การทำงานภายในของอวัยวะต่างๆ มีผลต่อข้อและเอ็นต่างๆ ทำให้เคลื่อนไหวดีมีความยืดหยุ่น 

สุรพล  รักพันธ์  
สถานีอนามัยตำบลบ้านต้ำ อำเภออเมือง จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์ 0 5446 1000  มือถือ 0 8 4501 3745

รองเท้าดูแลแผลผู้ป่วยเบาหวาน
จากการดูแลผู้ป่วยเบาหวานพบว่า ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทที่เท้า เมื่อเกิดบาดแผลที่เท้า
จะหายช้าและเป็นแผลเรื้อรังใช้เวลานาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล ดังนั้น จึงผลิตรองเท้า
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานขึ้น เพื่อให้แผลลอยขึ้นไม่ให้แผลถูกกดทับ จึงเป็นวิธีที่จะทำให้แผลมีการ
สมานขอบแผลให้ชิดกันเร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจาก
ความพิการ ลดความกังวล ลดค่ารักษาพยาบาลเพราะใช้วัสดุต้นทุนต่ำ และสามารถป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนและความพิการได้

จรัล  กองจันดา  
สถานีอนามัยบ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ  ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
โทรศัพท์ 0 3736 1128  มือถือ 08 7617 2794  โทรสาร 0 3739 1914 
E-mail : piaknny@yahoo.com

โมเดลเท้ากับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยครอบครัวและชุมชน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่พบว่าผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเอง ทำให้เกิด
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านศรีนคร จึงได้จัดทำโครงการ
นวัตกรรม “โมเดลเท้ากับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยครอบครัวและชุมชน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถดูแลตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดย
โมเดลเท้าจำลองและเส้นเอ็นตรวจเท้านั้น เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยเบาหวานเ พื่อทดลอบอาการชา
ที่เท้า โมเดลนี้ใช้วัสดุสาธิตที่หาง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถทดลอบอาการชาที่เท้าได้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดการสูญเสียเท้าได้

เพ็ญจันทร์  วสุนธรารัตน์  และจุฑามาส  จันทร์ฉาย  
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านศรีนคร  ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท์ 0 8 7153 2941 โทรสาร 0 3269 9026

ยิ้มหวานผ่านกราฟ
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพระลับ มีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมาก และมี
แนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้ต้องคิดหารูปแบบในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งพบว่า ถ้าไม่มีการจัด
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ความตระหนัก สนใจ และใส่ใจในตนเองของผู้ป่วยจะลดลง ดังนั้น “การใช้
กราฟ เพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน” จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องโรค
เบาหวาน ทำให้ผู้ป่วยสนใจและเข้าใจดีขึ้น ตลอดจนเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 
ข้อดีของการใช้กราฟนี้ คือ ทำให้ผู้ป่วยสนุกสนานกับการรับรู้ระดับน้ำตาลในเลือดของตน 
ได้ทบทวนพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ปทิตตา  พึ่งประเสริฐ, ทิพย์วรรณ นาคโนนหัน และอรอุมา เอื้อกิจ
ศูนย์สุขภาพชุมชนพระลับ   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0 4333 6881  มือถือ  08 5459 7979 โทรสาร  0 4333 6881
E-mail : ka_patita@yahoo.co.th

(Boot No.  G1)

(Boot No.  G2)

(Boot No.  G3)

(Boot No.  G4)
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เซียมซีสุขภาพ
ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมักปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ไม่ควบคุมอาหารและไม่รับประทานยาตามคำแนะนำ
ของแพทย์ จึงทำให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน (ดงบัง) ประยุกต์เอาเซียมซีเสี่ยงทายโชคลาภมาใ
ช้กับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เป็น “เซียมซีสุขภาพ” มีหลักการ คือ ชี้ให้ผู้ป่วยได้รับรู้ถึงสถานะ
สุขภาพของตนในขณะนั้น พร้อมบอกถึงวิธีการแก้ไขในกรณีที่สุขภาพไม่ดีให้ผู้ป่วยไปปฏิบัติตาม 
ข้อดีที่พบ คือ ผู้ป่วยสามารถนำใบเซียมซีไปอ่านที่บ้านได้ ช่วยป้องกันการลืม ผู้ป่วยที่อ่านไม่ได้ก็
สามารถให้ญาติอ่านให้ฟังได้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตน
เอง และได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัยไปพร้อมกัน

ปรีชา  ยะถา  
สถานีอนามัยบ้านดงบัง  ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 08 7854 1719  E-mail : ultra_del@hotmail.com

บัตรสีชี้ทาง
จากปัญหาการขาดรูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่เหมาะสม ทำให้แยกกลุ่มผู้ป่วยได้ไม่
ชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
คำม่วงคิดทำโครงการบัตรสีชี้ทางขึ้น เป็นการสื่อสารให้ผู้รับบริการ ทีมสหวิชาชีพ อสม. ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน บัตรสีชี้ทางนี้ นำเอาสีที่ใช้ในชีวิต 
ประจำวันบ่อยๆ มาเป็นตัวกำหนดกลุ่มเสี่ยงระดับต่างๆ เช่น สีขาว เสี่ยงน้อย สีแดง 
เป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นโรคเบาหวาน เป็นการใช้สื่อการสอนสื่อให้ผู้รับบริการได้รับรู้ชัดเจนขึ้น

สำอางค์  เวียงนนท์  และประทุมมาศ  ไชยสมุทร 
โรงพยาบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทร. 0 4387 9131 โทรสาร 0 4387 9131 ต่อ 131 E-mail : sumong.weangnon@gmail.com

กราฟประเมินและติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน  
การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมโรคเบาหวาน แต่มักจะพบว่าผู้ป่วย
มักขาดความรู้ ความเข้าใจในการแปลผลเลือด ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ 
ดังนั้น สถานีอนามัยบ้านหนองไฮ จึงเกิดแนวคิดจัดทำ “กราฟประเมินและติดตามระดับน้ำตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวาน” ขึ้น โดยใช้สีที่แตกต่างเป็นตัวแบ่งระดับน้ำตาลในเลือดแทนการใช้
ตัวเลข และอธิบายเนื้อหาการปฏิบัติตัวที่สำคัญ ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ชัดเจนและรับรู้สภาวะสุขภาพ
ของตน เป็นประโยชน์ในการควบคุมตนเองเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
และใช้ประกอบการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้ในการปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

ภาคภูมิ  สายหยุด   
สถานีอนามัยบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   
โทรศัพท์ 0 4564 9732  มือถือ 08 5305 6928  โทรสาร 0 4561 7667
E-mail : pak_phum@hotmail.com

กระเป๋าชุบชีวิตลดวิกฤตเบาหวาน 
จากสถานการณ์โรคเบาหวานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี บางรายที่ขาดการใส่ใจดูแลสุขภาพ อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือเกิดภาวะฉุกเฉินในกรณีที่มีการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงห
รือต่ำ  ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเขินจึงได้คิดประดิษฐ์ “กระเป๋าช่วยชีวิตผู้ป่วยเบาหวา
น” ขึ้น เพื่อช่วยชีพในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในภาวะน้ำตาลในเลือด
สูงหรือต่ำ โดยบันทึกเสียงวิธีการและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีภาวะฉุกเฉิน เพื่อที่
ญาติหรือผู้ประสบเหตุจะได้ช่วยชีพผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ข้อดีของกระเป๋านี้ คือ ใช้งานง่าย 
สะดวกสามารถพกพาติดตัวได้ 

กิตติ  พิมพา, เริงศักดิ์ เสาร์ชัย, ธนพร สมสุข, สุภาวดี สิทธิพร, ศิริศักดิ์ ศรีสันต์ 
และกาญจนา โคตรเจริญ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์  0 4565 5037  E-mail : ddckitti@hotmail.com

(Boot No.  G5)

(Boot No.  G6)

(Boot No.  G7)

(Boot No.  G8)
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จิ๋วแจ๋วโมเดล (Jiw Jaw Mini Food Model) 
การให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน  มักใช้โมเดลของสมาคมนักกำหนดอาหาร
เป็นสื่อ แต่เนื่องจากโมเดลดังกล่าวมีราคาแพง ขนาดใหญ่ และขาดรายละเอียดในการให้ความรู้
หลายประการ จิ๋วแจ๋วโมเดลจึงทำให้เกิดสื่อทางเลือกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยเบาหวาน โดยนำ
ขนมจิ๋วมาดัดแปลงให้เป็นจิ๋วแจ๋วโมเดล เป็นการพัฒนาสื่อการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานให้ใช้
งานง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีราคาถูกเพียงชิ้นละ 7 บาท (โมเดลต้นแบบชิ้น
ละ 280 บาท) และมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 0 5356 9100 ต่อ 1347-8 โทรสาร 0 5356 9188 
E-mail : sakarinkhul@hotmail.com

ปฏิทินควบคุมกำกับการกินยารักษาวัณโรค  
ผู้ป่วยวัณโรคมักจะมีปัญหาการกินยาไม่ต่อเนื่อง เพราะเกิดปัญหาจากการแพ้ยาหรือลืม
รับประทานยา ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจเกิดการดื้อต่อยาที่รักษา และอาจเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อวัณโรคไ
ปสู่ชุมชนได้ ดังนั้น สถานีอนามัยตำบลทุ่งหลวง จึงได้จัดทำนวัตกรรมปฏิทินกำกับการกินยา
วัณโรคเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา โดยดึงภาคีเครือข่ายมาดำเนินงานร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของก
ารดูแลผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งแต่เดิมเป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น ผลลัพธ์ของ
การดูแลรักษาพบว่าผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถกินยาได้ถูกต้อง ไม่มีการลืม
กินยาเพราะผู้ป่วยได้ใช้ปฏิทินควบคุมกำกับการกินยา

เอกศิลา  ปานศรี  และเขมณัฏฐ์  ปานศรี
สถานีอนามัยตำบลทุ่งหลวง  อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ 0 5594 3350  มือถือ 08 1395 6644  โทรสาร 0 5594 3350

ทะเบียนใหญ่ ห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพ  
การบันทึกทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานลงในสมุดบันทึก  เจ้าหน้าที่ก็จะเห็นการบันทึกและการเปลี่ยน
ระดับน้ำตาลในเลือดแต่ละเดือน ซึ่งผู้ป่วยจะทราบผลรับน้ำตาล แต่บางครั้งผู้ป่วยอาจลืม และ
บางครั้งอ่านในสมุดบันทึกอ่านไม่ชัดเจน ดังนั้นศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท้ายทุ่งจึงได้คิดค้น
นวัตกรรมทะเบียนใหญ่ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าใจสภาวะ
สุขภาพ ประเมินระดับน้ำตาลของตนเอง สามารถวางแผนการควบคุมระดับน้ำตาลด้วยตัวเองได้ดี 
และได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ป่วย 

เตือนตา  สุขเกษ 
สถานีอนามัยตำบลท้ายทุ่ง  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  
โทรศัพท์ 08 6440 4715, 08 5728 2362 โทรสาร 0 5664 1133

ไม้ตรวจเท้าเบาหวาน 
จากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ในการตรวจเท้า (Monofilament) ของผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้เกิด 
แนวคิดในการประดิษฐ์ไม้ตรวจเท้าขึ้น โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นได้แก่ เอ็นเบ็ดตกปลา ซึ่งหา
ได้ง่ายและราคาถูก ทั้งนี้นวัตกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการดูแลเท้าผู้เป็นเบาหวาน
ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการบอกความรู้สึกในการทดสอบการรับรู้ของปลายประสาทเท้าอย่าง
เป็นประจำและต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง

วัลภา  เฟือยงาราช 
สถานีอนามัยบ้านกุดจาน ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์  08 4788 2608  E-mail : jaew2515@gmail.com

(Boot No.  G9)

(Boot No.  G10)

(Boot No.  G11)

(Boot No.  G12)

ZONE GZO
NE

 G



67

ครกกระเดื่องตำข้าวกล้อง 
จากการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีภาวะ 
แทรกซ้อนจากระบบประสาทมากที่สุด เนื่องจากการควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีพอ นอกจากนั้นยัง
พบว่าการออกกำลังกาย และการบริโภคข้าวกล้องจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ ดังนั้น 
สถานีอนามัย ตำบลนาตาลจึงได้คิดนวัตกรรมครกกระเดื่องตำข้าวกล้องขึ้น โดนมีแนวคิดจากการ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติท้องถิ่น ทำให้ผู้ป่วยได้มีข้าวกล้องไว้
รับประทานเองไม่ต้องไปสีข้าวจากโรงสี ทั้งยังทำให้ผู้ตำข้าวได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และ
การตำข้าว โดยใช้เท้าเหยียบที่ปลายสากช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา มีอาการชาลดลง
และเกิดกลุ่มมิตรภาพบำบัดขึ้นขณะตำข้าว

ทิฏฐิกา  สุดจิตต์  
สถานีอนามัยคำข่า  ตำบลนาตาล  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท์ 0 4276 1008  มือถือ 08 9416 3303, 08 6253 3023  โทรสาร 0 4276 1041

รองเท้าใยบวบ 
จากปัญหาเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ รองเท้าใยบวบขึ้น เพราะ
ใยบวบมีผิวขรุขระจะมีคุณสมบัติช่วยนวดเท้า เมื่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชาสวมรองเท้า
ใยบวบ จะทำให้การไหลเวียนของโลหิตที่ฝ่าเท้าดีขึ้น ลดอาการชาของเท้าได้ นอกจากนั้นผู้ป่วย 
เบาหวานที่ส้นเท้าแตก ใยบวบจะช่วยขัดส้นเท้าที่แตกให้ดีขึ้น ฝ่าเท้าจะนิ่มขึ้นทันที และลด 
การเกิดแผล และการติดเชื้อจากส้นเท้าแตกได้ เมื่อใช้ร่วมกับการนวดฝ่าเท้า จะทำให้ภาวะแทรก
ซ้อนจากการชาที่เท้าลดลง 100%

ทิฏฐิกา  สุดจิตต์  
สถานีอนามัยคำข่า ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท์  08 9416 3303, 08 6253 3023 โทรสาร 0 4276 1008

ชุดดูแลสุขภาพกายต้านภัยเงียบ 
โรคเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ป้องกันได้ เช่น การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง การขาดการออกกำลังกาย
จนเกิดภาระโภชนาการเกิน ดังนั้นศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลโคกสำโรงจึงได้จัดทำชุดตรวจสุขภาพ 
ต้านภัยเงียบขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเอง นวัตกรรมนี้เป็นการประยุกต์
ชุดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้ง่ายแก่ความเข้าใจ ใช้ง่าย ราคาถูก สามารถนำไปใช้กับประชาชนใน
ชุมชนอย่างแพร่หลาย และทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ หันมาสนใจสุขภาพเพิ่มขึ้น
จินตนา  เอี่ยมสะอาด  
โรงพยาบาลโคกสำโรง  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์  0 3662 4942  ต่อ103   มือถือ  08 1948 1341

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีมากขึ้น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้มีแนวทาง 
ในการลดความแออัดของผู้ป่วยที่สถานีอนามัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยและ 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเป็นพี่เลี้ยง ได้จัดตั้งคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงทุกหมู่บ้าน 
โดยใช้หมู่บ้านเปรียบเสมือนเป็นสถานีอนามัยและใช้บ้าน อสม. บ้านผู้นำชุมชน หรือศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน เปรียบเสมือนเป็นเตียงผู้ป่วย โดยให้ อสม. เชี่ยวชาญทำการตรวจเบื้องต้น 
เกิดกลุ่มเพื่อนเตือนเพื่อน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลได้

สุรัตน์ ปู่ทับหนู, ทิฎฐิกา สุดจิตต์, ณัฐพร ตะมาโครต และลิขิต มุงคุณ
สถานีอนามัยบ้านคำข่า ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 08 9416 3303, 08 6253 3023  โทรสาร 0 4276 1008
E-mail: THIDTHIKA_15@hotmail.com

(Boot No.  G13) 

(Boot No.  G14)

(Boot No.  G15)

(Boot No.  G16)
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ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ
โรคเรื้อรังมักไม่หายขาดต้องควบคุมไม่ให้ลุกลามรุนแรงมากขึ้น จึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังใหม่เป็นโมเดล  “ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ” เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมภายใต้หลักคิด Holistic care, Continuous care, Integrate care, Comprehen-
sive care ทำการ Empowerment ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม  สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายช่วยเหลือกันใน
ชุมชน  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

สุภาภรณ์  ปาสาจะ  และศศิธร  สายผุดทอง 
โรงพยาบาลบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
โทรศัพท์ 0 3620 1171 ต่อ 109  โทรสาร 0 3620 2009

น้ำตาลไกลมด  
วิถีชีวิตแบบคนเมืองทำให้การเข้าถึงชุมชนทำได้ลำบาก  การค้นหาวิธีการทำงานใหม่ผ่านกระบวน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำให้สามารถออกแบบกิจกรรมในการส่งเสริมดูแลตนเองของผู้ป่วย 
เบาหวานที่มารับการรักษาได้  โดยนำแนวคิดการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเพนเดร์ (Pender)  
ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สู่การควบคุมพฤติกรรม โดยใช้นวัตกรรมการ 
เรียนรู้ใบไม้พูดได้เป็นสื่อสัญลักษณ์ ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลและลดภาวะแทรกซ้อนได้

อรุณรัตน์  หินอ่อน และคณะ  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 0 3622 3815  มือถือ 03622 3815  Email : hinon55@hotmail.com

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนของสถานีอนามัยคลองมะนาว
จากรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน สู่การพัฒนาเป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่เหมาะสม กับบริบทของสถานีอนามัย ใช้กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดตั้งเครือข่ายชมรมคนอ่อนหวาน มัน เค็ม โดยมีผู้ป่วย ญาติ 
และอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นสมาชิก ได้รับอบรมและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ชมรมเดินทางไป
รับยาที่โรงพยาบาลพร้อมกับโดยสารรถคันเดียวกัน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้โปรแกรม
มหัศจรรย์กระตุ้นให้ผู้ป่วยรู้จักรักตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุชาดา  ช่วยสงเคราะห์ และอุดมศักดิ์  ช่วยสงเคราะห์
สถานีอนามัยคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 08 1385 6271  E-mail: Wattana 218_health@hotmail.com

(Boot No.  G17)

(Boot No.  G18)

(Boot No.  G19)

(Boot No.  G20)

ZONE GZO
NE

 G

Nakornnont Mobile Health Center
ปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะอ้วนลงผุงเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
สร้างภาระตามมามากมาย ศูนย์บริการสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในเขตรับผิดชอบ โดยจัดให้มีคลินิกพิเศษการให้บริการ 
พยาบาลที่บ้าน และให้ความสำคัยกับการให้บริการสุขภาพเชิงรุกด้วยรถศูนย์สาธารณสุขเคลื่อนที่
ที่นำทีมสุขภาพออกตรวจคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในแต่ละชุมชน สามารถให้การ
รักษาหรือส่งต่อสถานบริการเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

พรรณี   ปัทมนิรันดร์กุล    
ศูนย์บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 5 ทรายทอง เทศบาลนครนนทบุรี ตำบลท่าทราย 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
โทรศัพท์ 0 2588 4827  มือถือ 08 9495 3250  โทรสาร 0 2588 4827
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เครือข่ายรวมมิตรพิชิตเบาหวาน
ปัญหาโรคเบาหวานไม่สามารถรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยต้องมีความรู้และทักษะในการ 
ดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตให้เหมาะสม โดยอาศัย 
กระบวนการสร้างพลังอำนาจ รู้สึกมีคุณค่าแห่งตน ด้วยแรงสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธ์ 
ของผู้ป่วยเครือข่ายโรงพยาบาล  รวมกลุ่มพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติ 
จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ชมรมรักษ์สุขภาพ ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ 
ใช้ยา ออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพเท้า และการจัดการความเครียดได้ผล
เป็นอย่างดี

นายแพทย์สุธน  อิ่มประสิทธิชัย  และสุกลรัตน์  จงเจริญพรชัย 
โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ 08 6392 9693  โทรสาร  0 3421 3193

ตื่นตัวกลัวเส้นแดง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงต้องมารับยาทุกเดือน หากไม่ได้รับประทานยาตาม
แพทย์สั่งอาการจะไม่ดีขึ้น และอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง พิการ และเสียชีวิต ได้ใช้นวัตกรรม 
5 ตัว ในการให้บริการ คือ TV บันเทิง น้ำใจใส่ข้าวต้ม คุยก่อนจาก ตื่นตัวกลัวเส้นแดง และหิ้ว
ถุงยามาตามนัด ที่เน้นให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักและกลัวเกรงภาวะแทรกซ้อนด้วยตนเอง 
โดยให้ดูกราฟระดับน้ำตาล ความดันโลหิต ถ้าเกินเส้นแดงต้องมีการคุยก่อนจาก แนะนำการ 
ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง และมีรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติได้ดี เพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลตนเองมากขึ้น

แพทย์หญิงสมพิศ  จำปาเงิน  และเพ็ญศรี  ผลจุลพันธ์
สถานีอนามัยตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3546 4273  โทรสาร 0 3546 4273

หุ้นส่วนสุขภาพ 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้ป่วย CVA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการหุ้นส่วนสุขภาพ 
ภาคต่อเนื่อง เพื่อดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งประชากรปกติหรือกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มแกนนำอาสา- 
สมัครสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล เน้นผู้ดูแลที่บ้าน จัดกิจกรรมค่ายความดันโลหิตสูง บูดูเพื่อสุขภาพ 
ชมรมเขตปลอดเค็ม มีผู้ป่วยและผู้ดูแลห้าดาว สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็น CVA 
มีหมอนวดแผนโบราณและอาสาสมัครดูแลในการทำกายภาพบำบัดและสอนการออกกำลังกาย 
ด้วยยางยืดที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมความดันโลหิตสูง และผู้พิการสามารถเคลื่อนไหว
ได้ดีขึ้น 

สัลมา  ชูอ่อน และอัสมิน  หะยีนิเงาะ
กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว  โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0 7349 4037 E-mail : Salma.chuon@hotmail.com

(Boot No.  G21)

(Boot No.  G22)

(Boot No.  G23)

( Boot No.  G24)

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน  
ผู้ป่วยเบาหวานต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันเกิดภาวะที่หมดสติ เกิดโรคไตวายเรื้อรัง 
และมีแผลเรื้อรังที่เท้า ส่วนผู้สูงอายุมีปัญหาปวดข้อเข่าเสื่อม จึงได้พัฒนาและทดลองใช้แนว 
ปฏิบัติการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยเบาหวานทุกราย และผู้สูงอายุที่มีอาการปวด
เข่าที่รับยาเกิน 3 ครั้งขึ้นไป ทำให้สามารถค้นพบกลุ่มเสี่ยงและแก้ไขความเสี่ยง สามารถชะลอ 
ความเสื่อมของไต ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และลดความเจ็บปวด ในผู้สูงอายุ
โรคข้อเข่าเสื่อมได้

บุษบงก์ วิเศษพลชัย, จเด็จ ปัถวี และปาริชาติ พุทธรักษา
สถานีอนามัยนาเกลือ ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2453 7820 
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“เท่งตุ๊กละครชีวิตพิชิตเอดส์”
การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนมีมากขึ้น ต้องใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อ 
สร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการยอมรับของสังคม โดยใช้กลยุทธ์ 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ จัดตั้งเป็นชมรมพลังแห่งความรัก 
ประยุกต์ศิลปะพื้นบ้าน “ละครชาตรี หรือละครเท่งตุ๊กพิชิตเอดส์” เป็นสื่อบุคคลสร้างสรรค์  
เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้และบทเรียนอันมีคุณค่าจากชีวิตจริงแบบปากต่อปาก และสร้างการ
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

พนมพร  ห่วงมาก  และนายแพทย์วีระ  สุเจตน์จิตต์
โรงพยาบาลแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3936 3760 ต่อ 138 มือถือ 08 1983 8707 โทรสาร  0 3944 4255  
E-mail : name_nom@hotmail.com

คลินิกสุขภาพเท้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญ ได้วางแนวทางในการป้องกัน และรักษาโรค 
เบาหวาน 3 ระยะ คือ การป้องกันการเกิดโรค ชะลอการดำเนินของโรค และป้องกันการเกิดภาวะ 
แทรกซ้อน ส่วนสำคัญคือ การชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเกิดแผลที่เท้าและถูกตัดขา
ได้จัดตั้งคลินิกสุขภาพเท้าในโรงพยาบาล คลินิกเคลื่อนที่โดยทีมสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครผู้ป่วย
โรคเบาหวานให้บริการสุขภาพเชิงรุก ขยายทีมงานจากโรงพยาบาลสู่สถานีอนามัย เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการมิตรภาพบำบัด ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

อันธิกา  คะระวานิช
โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 1040 ต่อ 430
มือถือ 08 1887 5713  โทรสาร 0 3952 0214  E-mail : Trathos@hotmail.com

ครอบครัวห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฟื้นความหวังด้วยที่นอนลูกโป่ง  
จากปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและระยะสุดท้าย จึงได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งที่มีและไม่มีแผลกดทับ โดยจัดตั้งทีมช่วย
เหลือผู้ป่วย จัดทำที่นอนลูกโป่งที่มีต้นทุนต่ำ โดยผู้ดูแลประจำครอบครัว อสม.เชี่ยวชาญ และ
เจ้าหน้าที่และส่งมอบให้แก่ผู้ป่วย มีการติดตามประเมินผลสภาพแผลร่วมกัน ทำให้เกิด 
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของผู้ป่วย มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วย และสามารถลดอัตราการเกิด
แผลกดทับได้

นิตยา สืบสำราญ, พลากร สืบสำราญ, สำรอง บูรณะอุดม และจรัญญู ทองเอนก
สถานีอนามัยบ้านยางเลิง   ตำบลดอกไม้   อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0 4358 1261 มือถือ 08 7855 6919  Email : Suwan_it 208@hotmail.com

 (Boot No.  G25)

(Boot No.  G26)

(Boot No.  G27)

(Boot No.  G28)

ตกผลึก…พลังชุมชนในการจัดการเบาหวานท่ามกลางวิกฤตใต้   
ผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการจำนวนมาก และไม่สนใจดูแลสุขภาพเท่าที่ควร จึงได้ปรับโครงสร้าง 
และพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพในคลินิกให้มีคุณภาพมาตรฐานในการตรวจคัดกรองประเมิน 
ความเสี่ยง จัดระบบนัดให้มีคุณภาพ เน้นรูปแบบการดำเนินงานเชิงรุกด้วยการมีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่ายการจัดการโรคเบาหวานในชุมชนที่สอดคล้องตามแนววิธีมุสลิม โดยการจัดตั้งสภา 
ร่วมด้วยช่วยกัน สภานักเรียนห่วงใยสุขภาพ ชมรมรักษ์สุขภาพ กลุ่มเพื่อช่วยเพื่อน ทีมสุขภาพ 
ระดับพื้นที่ ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองโรค สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและ BMI 
ได้ดีขึ้น

วัชรา  วาเห็ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเกาะจัน  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 08 6480 4123 มือถือ 08 7969 0280 E-mail : PCU_KOHCHAN@hotmail.com
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3 หมอใส่ใจ  คุมความดันได้  ใกล้ใจ ใกล้บ้าน
จำนวนผู้รับบริการด้วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมากขึ้น จึงได้พัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบ
สหสาขาวิชาชีพ สร้างโครงการ 3 หมอ ขึ้น หมอ 1 คือ หมอโรงพยาบาล หมอ 2 คือ 
หมออนามัย และหมอ 3 คือ หมอ อสม. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชน ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ป่วยและระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการ
ที่โรงพยาบาลลงได้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน

นายแพทย์กิตติศักดิ์ จันทร์กุศล, ทนุนันท์ โซ่เงิน, สุภาพ แจ้งคำ, พิสมัย 
ภิรมย์ไกรภักดิ์ และสวยสม ยศรุ่งเรือง
โรงพยาบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0 4487 2838 - 9 โทรสาร 0 4487 2355 ต่อ 1900  E-mail: nbd-hospital.yahoo.co.th 

บริการเชิงรุกเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับบริการเจาะเลือดที่นิ้วมือเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือดล่าช้ามาก ทำให้ขาด
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกโดยให้อาสาสมัครสาธาร
ณสุขที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ให้บริการเจาะเลือดก่อนพบแพทย์ในหมู่บ้าน จัดทำทะเบียนผู้ป่วยเบ
าหวานพร้อมกับตารางการออกตรวจของแพทย์ให้กับอาสาสมัคร ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจที่สามารถลดระยะเวลาในการรอเจา
ะเลือดลง มารับบริการตรวจตามแพทย์นัด และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ทองใบ คำศรี, อาวุธ แสนศรี, สมบูรณ์ โกศัย, ทรงกรด จินะปัน และอำนวย ถาดี
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์  0 5545 7332 

โครงการวิจัยผลของการฝึกไทเก๊กต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
ในผู้ป่วยเบาหวาน
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ 
จึงได้ทำการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองถึงประสิทธิภาพ ของการออกกำลังกายไทเก๊กต่อระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน  โดยเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดแ
ละฮีโมโกลบินเอวันซี  ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบผู้ป่วย
เบาหวานน้ำหนักลดลง ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง สามารถลดการใช้ยาได้

กันยารัตน์  มาเกตุ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5529 1730 มือถือ 08 9644 0490 โทรสาร 0 5529 1727
E-mail : kunyarut - @hotmail.com

ผักพื้นบ้าน พิชิตน้ำตาลในเลือด 
ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคไม่ถูกต้อง ได้พัฒนา 
รูปแบบการทำงานโดยใช้ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับผักพื้นบ้านมาดูแลสุขภาพตามวิถีชีวิตชุมชน มีเวที 
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม Day care camp ใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 
และติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้มีความรู้ ปรับพฤติกรรมและสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของประชาชนภาคเหนือได้

นายแพทย์พิชญุตม์  ศรีคำ, เบญจมาส เบญจสุขไพบูลย์, สุชาฎา บุญทิพย์, กนกพร 
พากเพียร และศิริพร ใจยะเขียว 
โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5440 9616  โทรสาร  0 5440 9604  E-mail : suchada11188@hotmail.com 

(Boot No.  G29)

 (Boot No.  G30)

(Boot No.  G31)

(Boot No.  G32)
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จัดระบบงาน  ประสานเครือข่าย  ใส่ใจกินยา 
ปัญหาการขาดระบบการส่งเสริมการกินยา การติดตามการกินยา และเครื่องมือการกินยาต้าน
ไวรัส เอช ไอ วี ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อได้มีการกินยาต้านไวรัสอย่างครบถ้วน 
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงได้จัดระบบการจ่ายยาให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก จัดระบบการดูแล
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกับกลุ่มเพื่อนแสงตะวัน และจัดระบบการติดตามการกินยาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้แบบรายงานการกินยาด้วยตนเอง และแบบบันทึกการจ่ายยา สามารถดำเนินการ
ได้ผลอย่างครบถ้วน

จันทร์ศิริ บูรีรัง, ไกรษร  ไพสีขาว  และศศิธร  แสงเนตร  
โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4379 9110 ต่อ 180 โทรสาร  0 4379 9407
E-mail : Khunjan_111@hotmail.com

(Boot No.  G33)

(Boot No.  G34)

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
จากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ญาติ และกลุ่มเสี่ยงขึ้น โดยการจัดอบรมเสริมความรู้ในผู้ป่วย
เบาหวาน ญาติ และกลุ่มเสี่ยงในทุกเดือน และมีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำและมีเครือข่ายในชุมชน
ทุกหมู่บ้าน ได้ทำการประเมินผลทำให้เกิดความรู้ ความพึงพอใจมากขึ้น สามารถควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนให้ลดลงได้ และภาวะเสี่ยงลดลงจากการจัด DTX, BMI 
และเส้นรอบเอว

สำรวย กลยนี และสมพงษ์ ตะวงศ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4274 7118  โทรสาร 0 4271 1716
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สายใยนิรภัย
จากปัญหาผู้ป่วยเด็กที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีการเสียชีวิตจากการตกเตียง โดยเกิดการ
ติดค้างของศีรษะ คอ หรือทรวงอก ทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ หรือได้รับบาดเจ็บกระดูกหัก 
ทำให้เกิดการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดทำสายใยนิรภัยขึ้น โดยเป็นอุปกรณ์ป้องกันการเสี่ยงต่อ 
การบาดเจ็บ โดยดัดแปลงจากการถักเปล หรือแหที่มีลักษณะโปร่ง สามารถมองเห็นผู้ป่วย
ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและอ่อนนุ่ม เวลาสัมผัสไม่รู้สึกเจ็บ ปลอดภัย สะดวกในการใช้ 
และประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ โดยเน้นผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี 

กิ่งแก้ว  บุญสวรรณ์  
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว  ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา    
โทรศัพท์ 0 3858 1285 ต่อ 121  มือถือ 08 9223 6828  โทรสาร 0 3858 1103
E-mail : wanidaa@hotmail.com

รักษาลูกรัก...พิทักษ์ดวงตา  
เด็กทารกตัวเหลืองหลังคลอดต้องรักษาด้วยการส่องไฟ โดยขณะส่องไฟอาจเกิดอันตรายต่อ
จอตาได้ถ้าแสงผ่านเข้าสู่ Photoreceptors ของเรตินา ซึ่งอาจทำให้ตาบอด ดังนั้น โรงพยาบาล        
บางน้ำเปรี้ยวจึงได้จัดทำผ้าปิดตาเด็กตัวเหลืองที่รักษาด้วยการส่องไฟขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพก
ารดูแลทารกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อตาเด็ก ช่วย
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของโรงพยาบาล

กาญจนา  หมัดนุช  
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา    
โทรศัพท์ 0 3858 1285  มือถือ 08 9065 7943  โทรสาร 0 3858 1285

วงล้อมหัศจรรย์ใส่ใจสุขภาพเด็ก 0-72 เดือน
การพัฒนาเด็กอายุ 0 - 72 เดือนให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับวัคซีนที่ครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญ
ในงานอนามัยแม่และเด็ก นวัตกรรมวงล้อมมหัศจรรย์ใส่ใจสุขภาพเด็ก 0 - 72 เดือน จึงเป็น
นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ปกครองเด็กสามารถดูแลเด็กในความปกครองของตนเองได้อย่างเหมาะสม
สร้างความตระหนักในการดูแลเด็กให้สมวัย ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยนวัตกรรมนี้มีจุดเด่น
ที่ทำให้สามารถทราบพัฒนาการและทราบการได้รับวัคซีนตามช่วงอายุของเด็กได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังการขาดวัคซีนและการมีพัฒนาการไม่สมวัยของเด็ก

เพ็ญจันทร์  วสุนธรารัตน์  และจุฑามาศ  จันทร์ฉาย
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
โทรศัพท์ 08 1191 5423  โทรสาร 0 3269 9026

เสื้ออุ่นรัก  
ในการดำเนินงานตามโครงการสายใยจากครอบครัว  ที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง 
เดียว เป็นเวลา 6 เดือน มักประสบปัญหาว่ามารดาให้นมลูกไม่สะดวก ดังนั้นโรงพยาบาลไชยา
จึงคิดค้นเสื้อที่สามารถให้นมลูกได้สะดวก โดยเน้นประโยชน์ที่ความสะดวกขณะให้นมจากเต้า 
มิดชิด สวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับวัย จากการทดลองใช้พบว่า ผู้สวมพึงพอใจ ทำให้เพิ่ม 
แบบเสื้อให้ทันสมัยมากขึ้น ให้เหมาะสมกับการสวมใส่ในแต่ละโอกาส  การใช้เสื้อนมแม่นับเป็น 
นวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

สุณีย์  วินะยามุวัติคุณ 
ชมรมสายใยแห่งครอบครัว โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โทรศัพท์ 0 7743 1466 ต่อ 134, 144 โทรสาร 0 7743 1190
E-mail : sunee.vinay@yahoo.co.th 

(Boot No.  H1)

(Boot No.  H2)

(Boot No.  H3)

(Boot No.  H4)
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เก้าอี้เสริมสุข 
การคลอดธรรมชาติจะเป็นผลดีต่อมารดาและทารก เป็นการส่งเสริมโครงการสานใยรักแห่ง
ครอบครัว โดยให้สามีและญาติได้มีส่วนร่วมในทุกระยะของการคลอด ทั้งนี้ ในการคลอด ถ้านั่ง 
เก้าอี้คลอด มารดาจะมีแรงเบ่งมากกว่าการนอนคลอด ทำให้การคลอดง่ายขึ้น “เก้าอี้เสริมสุข”
เป็นเก้าอี้นั่งคลอดที่เป็นการคลอดตามวิถีธรรมชาติ โดยเน้นความสุขสบายของมารดาที่นั่งคลอด 
ได้ โดยมีสามีหรือญาติช่วยพยุงและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด นับเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในครอบครัว ลดการใช้สูติศาสตร์หัตการ และลดการฉีกขาดของฝีเย็บ ทำให้มารดา 
ฟื้นตัวเร็วขึ้น

พูลเพชร ภูต้องใจ และวรรษิญา ไพรพงษ์  
โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ 0 4389 1249 ต่อ 131 โทรสาร 0 4389 1414  E-mail : poolpel114 @yahoo.com

ถุงสานรัก  รักษาโรคลืม  นำสู่ประชาสุขภาพดี 
การได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็ก 0-5 ปี เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข แต่ปัญหา 
หนึ่งที่พบ คือ ผู้ปกครองมักลืมนัดที่จะพาลูกหลานมารับวัคซีน ทำให้มีเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้รับ
วัคซีนตามกำหนด อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงเกิดนวัตกรรม “ถุงรักลูก รักษาโรคลืมขึ้น” 
เพื่อให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับวัคซีนตามนัด หรือได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองเมื่อ
ไม่สามารถพาบุตรหลานมารับวัคซีนได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องติดตาม หรือติดตามน้อยลง   
เป็นประโยชน์กับผู้ปกครอง สะดวกในการใช้ และราคาประหยัด   

ปทิดา เท่าธุรี  และนิภา บุญชู
โรงพยาบาลคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0 4487 6593 ต่อ 117  มือถือ 08 3341 1526  โทรสาร 0 4487 2355 ต่อ 1900

การมีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพ
ด้วยวิธีการนับลูกดิ้น  
การป้องกันการตายทารกปริกำเนิดขึ้นกับการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพหญิงมีครรภ์และทารกในครรภ ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ลูกน้อยในครรภ์โดยการนับลูกดิ้น โดยใช้เครื่องมือแบบบันทึกการนับลูกดิ้นในหญิงตั้งครรภ์ที่มี
อายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไปทุกราย เป็นวิธีที่ง่าย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ทำได้ทุกวัน 
ทุกสถานที่ และปฏิบัติได้ด้วยตนเองและได้ผลดี ซึ่งจะนำไปขยายผลในระดับอำเภอต่อไป

รำพึง  จรัสสุริยสกุล และสุรชัย  ภิญโญศักดิ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนตะลอมไผ่  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์  08 1266 4160  โทรสาร  0 4489 7101  Email : mama.kiku@hotmail.com

อาสาสมัครรุ่งอรุณ  
จากปัญหาการดูแลสุขภาพด้านแม่และเด็กในกลุ่มประชากรชาวเขาเผ่าม้ง 
และการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข จึงได้นำแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานประยุกต์ใช้กับกรอ
บแนวคิดระบบสุขภาพยุคใหม่ ได้จัดตั้งอาสาสมัครรุ่งอรุณ เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแม่และเด็ก โดยการสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ เน้นการพึ่งตนเองของชุมชนและครอบ
ครัว การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายโดยเฉพาะคนในครอบครัว ทำให้ครอบครัวและชุมชนมีจิตใจอาส
ามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กเพิ่มขึ้น

ปฏิญญา  ใจแปง 
โรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0 5360 6221-2  มือถือ 08 7184 9411  โทรสาร 0 5360 6220  
E-mail: pom_patinya@hotmail.com 

(Boot No.  H5)

(Boot No.  H6)

 (Boot No.  H7)

(Boot No.  H8)
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รูปแบบประเมิน LATCH Score เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
จากการเผชิญกับปัญหาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาล จึงไดัพัฒนาเครื่องมือ
แลช (LATCH) ใช้ในการบันทึกประสิทธิภาพของการให้นมแม่แทนการรายงานตามความคิดเห็น
ของตนเอง ที่ง่ายต่อการประเมิน รู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลของนมมารดาให้เพียงพอกับความต้องการของบุตร ไม่พบปัญหาหัวนมขาด
เป็นแผลและอักเสบ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียวให้ได้ 6 เดือน

สะอาด  พงษ์สุวรรณ 
โรงพยาบาลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5569 5145 มือถือ 08 1041 4698 E-mail: teua_15@hotmail.com 

ระบบการดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลลับแล
ผู้สูงอายุมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและพิการ ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการเชิงรับได้ จึงได้
พัฒนาหารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและครอบคลุมทุกกลุ่มผู้
สูงอายุในกลุ่มสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ จิตอาสา 
เพื่อนช่วยเพื่อนผู้สูงอายุกลุ่มที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อจัดช่องบริการพิเศษ 
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการดูแลที่บ้าน สำหรับกลุ่มผู้สูง
อายุที่พิการได้จัดขึ้นทะเบียนคนพิการ จัดตั้งคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

สุวพิชญ์ ซ้อมจันทา, สายรุ้ง จันทร์เส็ง, นิดดา ใสสีสุข, ธวัชชัย นาคสนอง 
และสมทรง แหยมตั้ง
โรงพยาบาลลับแล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ 0 5543 1345  ต่อ 135  โทรสาร 0 5543 1345 ต่อ 105

การพัฒนาระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็ก 0-5 ปี 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ศูนย์สุขภาพชุมชนได้ให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ในเด็ก 0-5 ปี ได้ครอบคลุมไม่ผ่าน 
เกณฑ์ชี้วัด  จึงได้พัฒนารูปแบบโดยดึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน  
อสม.มาร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองนำเด็กมารับบริการฉีดวัคซีนครบชุด 
โดยการจัดทำทะเบียนข้อมูลเด็ก จัดชุดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเป็นรายๆ ส่งต่อข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบ 
แจกบัตรติดตามให้ อสม. ให้เทศบาลออกบริการฉีดวัคซีนในชุมชนทุกสัปดาห์ และศูนย์สุขภาพ
ชุมชนออกให้บริการตามบ้าน ทำให้ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น

วรรณา  โต๊ะมัน   
ศูนย์สุขภาพชุมชน กม.3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7323 2288  มือถือ 08 5077 3158  โทรสาร 0 7323 0936

“นมแม่” สร้างโลก
จากนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ตามโครงการสายใยรัก 
แห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก จึงจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ค้นหา กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครที่ปรึกษานมแม่ในชุมชน 
กลุ่มเยาวชนนมแม่ในโรงเรียน ได้มีนวัตกรรมผ้าถุงกันอาย และเตียงตรวจภายในและรถเคลื่อน
ที่ การนวดบริหารหัวนมด้วยวิธี Self Mamma Control method ควบคู่กับการบีบเก็บน้ำนม 
ประกวดเด็กในหมู่บ้านนำร่อง และจัดงานวันแม่แห่งชาติ ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพิ่มขึ้น การเจ็บป่วยลดลง

ภิรมย์  ภาระเวช 
ศูนย์สุขภาพชุมชนพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4274 3797 

(Boot No.  H9)

(Boot No.  H10)

(Boot No.  H11)

(Boot No.  H12)
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สัมผัสรัก สัมผัสใจ สัมผัสได้ด้วยมือแม่  
จากการดูแลติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดยังได้ไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ ด้วยบุคลากร 
ในสถานีอนามัยมีจำกัด จึงได้นำการนวดสัมผัสทารกมาเป็นกลวิธีหลักในการขับเคลื่อนงาน
อนามัยแม่และเด็ก โดยใช้ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครแพทย์แผนไทยที่มีพื้นฐานเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านละ 2 คน เป็นแรงขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในชุมชน และสนับสนุนน้ำมัน
นวดสำหรับเด็กแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดทุกรายได้มีการดูแลครบตาม
เกณฑ์ และทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย

สอ้อน  โลเกตุ, สมภพ โลเกตุ และรุ่งนภา คล้ายหนองสรวง
สถานีอนามัยบ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์   08 9573 3573  โทรสาร  0 4358 1261  Email: Suwan_it 218@hotmail.com

สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรังและโรคเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย จึงได้พัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างแนวคิดร่วมกัน สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม 
การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลในการดูแลสุขภาพ การเผยแพร่ความดีและทำความดี เพื่อสร้างความ 
ภาคภูมิใจในตนเองและเข้ามามีบทบาททางสังคม ทำให้ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายต่อเนื่อง 
มารับยาคลายกล้ามเนื้อน้อยลง สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้

วราภรณ์  กรโสภา 
สถานีอนามัยกู่โนนเมือง  ตำบลกู่สันตรัตน์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4373 1038, 08 0314 0252  E-mail: ku_rath@thaimail.com

(Boot No.  H13)

(Boot No.  H14)
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ถุงร้อน/เย็น  แบบภูมิปัญญาไทย  
การช่วยเหลือมารดาให้สามารถให้นมลูกได้สำเร็จเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัญหาที่พบคืออาการเต้านม
คัดตึงในมารดาครรภ์แรก ซึ่งต้องได้รับการพยาบาลโดยการประคบร้อนสลับเย็น เพื่อลดอาการ 
ปวดและผ่อนคลายโดยใช้  Cold/Hot pack ซึ่งมีราคาแพง ดังนั้น แนวคิด “การทำที่ง่ายต้นทุน 
ต่ำ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน” จึงทำให้เกิดนวัตกรรม “ถุงร้อน/เย็น แบบภูมิปัญญา 
ไทย” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ฟองน้ำที่เป็นวัตถุดิบหาง่าย ราคาถูกและประสิทธิภาพดีเป็นแบบ 
อย่างในการส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แบบภูมิปัญญาไทย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

สิริพรรณ  จำปาเงิน   
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 
โทร. 035-531077 ต่อ 2221-2222,  โทรสาร 0 3553 1189  E-mail : siriphantum@yahoo.com

เครื่องนวด “แสงทองกะลาปัญญาไทย”
จากการปฏิบัติงานในชุมชนพบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายมี
แนวโน้มสูงขึ้น ผู้มารับบริการมักมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดเข่า อาการเหล่านี้
สามารถบำบัดได้โดยการนวดกดจุดที่ฝ่าเท้าโดยการใช้กะลาตัวผู้วางบนพื้นแล้วเหยียบ เพื่อเชื่อม 
โยงไปยังอวัยวะภายในร่างกาย การประยุกต์ใช้กะลามะพร้าวซึ่งหาง่ายในชุมชนมาประกอบเป็น
นวัตกรรมโดยทดลองใช้มะพร้าวทั้งลูกจัดทำเป็นอุปกรณ์มีราวจับ เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย และเหมาะในการใช้สำหรับผู้มีสุขภาพดีทุกเพศทุกวัย 
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตน เองได้

แสงทอง  สมพงษ์ 
สถานีอนามัยบ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
โทรศัพท์ 0 3228 1162  มือถือ 08 6802 8259  E-mail : gass@sanook.com

มะกรูดนวดมือ กะลานวดเท้า
ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนานๆ จะมีอาการชาปลายมือปลายเท้า บางครั้งเกิดแผลที่เท้า การบริหาร
มือและเท้าจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถแก้อาการชาได้  นวัตกรรมมะกรูดนวดมือ 
กะลานวดเท้าจึงเกิดขึ้น โดยการประยุกต์นำผลมะกรูดให้ผู้ป่วยใช้ในการกำมือ ผิวที่ขรุขระจะช่วย
นวดอุ้งมือ ทั้งมีกลิ่นหอมสดชื่น ส่วนที่เท้าประยุกต์นำกะลามะพร้าวมาขัดล้างและวางติดกับ
ไม้กระดาน ให้ผู้ป่วยเหยียบ เพื่อเป็นการฝึกบริหารเท้า ทำให้บริเวณอุ้งเท้าได้รับการนวดกระตุ้น
การไหลเวียนเลือด ทำให้อาการชาคลายลง เกิดแผลที่เท้าน้อยลง นับเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุใน
ครัวเรือนที่เรียบง่าย ราคาถูก แต่ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย

รัตนา  สุทธิประภา
โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์  0 4363 1122-4  มือถือ  08 6232 5493   โทรสาร  0 4363 1122-4

ใบตองวิเศษพิชิตแผลแคร์ความรู้สึก
ในปัจจุบันผู้ป่วยที่มีแผลไหม้จะได้รับการปิดบาดแผลด้วยผ้ากอซ แต่เมื่อแกะออกเพื่อล้างแผล 
จะเกิดอาการปวดแสบ ทำให้ต้องใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อหยดก่อนการแกะแผล การใช้ใบตอง 
ปิดแผลจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวด เย็นสบาย เนื่องจากแผลไม่ติดใบตอง ทำให้เวลาแกะ 
ไม่แสบร้อน ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณไม่ต้องใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ หยดก่อนการ 
แกะแผล และยังพบว่าแผลหายเร็วขึ้นเนื่องจากไม่กระชากเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้เนื้อเยื่อที่เกิด
ขึ้นใหม่ไม่ถูกทำลาย นับเป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับเทคนิคการรักษา 
พยาบาลแผนปัจจุบัน

อรทัย ไพรพึง, สะอาด วิเศษสังข์  และสมชาย โยธี
ศูนย์สุขภาพชุมชนปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรพึง จังหวัดศรีสะเกษ  
โทรศัพท์ 0 4592 1512  มือถือ 08 7651 6168

(Boot No.  I1)

 (Boot No.  I2)

 (Boot No.  I3)

 (Boot No.  I4)
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ตู้อบสมุนไพรตะไคร้หอม  
ตู้อบสมุนไพรตะไคร้หอมเกิดขึ้นจากแนวคิด ในการที่จะนำตะไคร้หอมที่ปลูกกันทุกครัวเรือนใน
หมู่บ้านหนองคูณมาใช้ประโยชน์  เพราะใบของตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรที่ใช้ไล่ยุงได้ ดังนั้นจึง
ประดิษฐ์ตู้อบสมุนไพรไล่ยุงอย่างง่ายขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีในหมู่บ้านได้แก่ปี๊ปขนมปังที่ไม่ใช้แล้ว 
นำมาเจาะรูแล้วใส่สมุนไพรตากแห้งหลายชนิดที่มีกลิ่นหอมไล่ยุงได้ ทำให้ลดการใช้สารเคมีในการ
กำจัดยุง ประหยัด หาง่าย ราคาถูก และปลอดภัย

จุฬาลักษณ์  วานิช  และคณะ 
สถานีอนามัยนาชุม  ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
โทร. 08 9718 1251 E-mail : Zhou_le_pin@hotmail.com

ภูมิปัญญากะลานวดเท้า  
จากโครงการผู้สูงอายุตำบลบ้านแป้ง พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว โดยมีบางราย 
เป็นอัมพฤกษ์ และมีปัญหาการเคลื่อนไหวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่างๆ สถานีอนามัยตำบล 
บ้านแป้ง จึงคิดนวัตกรรมการเดินบนกะลามะพร้าวขึ้น เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ผู้สูงอายุใช้ในการลดการปวดฝ่าเท้า ข้อเข่า และกล้ามเนื้อแขนและขา 
และสามารถนำกะลา  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทำเองที่บ้านได้ หลังจากการใช้งานพบว่าผู้สูงอายุ
ทุกคนได้ออกกำลังกายด้วยตนเอง  มีสุขภาพดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและผลเสียจากการใช้ยา

ดาราวรรณ ศรีใสดี, สำเริง ฉิมบุรุษ  และพรเพ็ญ อิ่มสำอางค์
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านแป้ง  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0 3653 7513

เครื่องนวดแผนโบราณด้วยตนเอง
จากกิจวัตรในการทำงานประจำวันของชาวไร่ชาวนา ส่งผลให้เกิดการปวดเมื่อยร่างกาย
โดยเฉพาะผู้สูงวัย จึงมีการคิดค้นเครื่องนวดแผนโบราณ เพื่อใช้นวดด้วยตัวเอง โดยเครื่องมือ 
นวดที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้ มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก สามารถพาติดตัวไปใช้ในที่ต่างๆ ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการบำรุงรักษา ผลจากการทดลองปรากฏว่า เครื่องนวดแผนโบราณนั้นสามารถใช้งานได้ดี 
วิธีใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องมือ ผู้ใช้เข้าใจวิธีใช้ได้ง่าย เมื่อใช้แล้วบรรเทา 
ความปวดเมื่อยได้ใกล้เคียงกับคนนวด ต้นทุนการผลิต หาวัสดุได้จากในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ต้องใช้ 
เงินซื้อหา ไม้ต้องใช้วัสดุที่ต้องซื้อจากตลาด    

ธีรพล หล่อประดิษฐ์, สมิง ทองสุก และศรีฟ้า ทองสุก
สถานีอนามัยตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย             
โทรศัพท์ 08 6440  3557, 08 7574  7713

(Boot No.  I5)

(Boot No.  I6)

(Boot No.  I7)

(Boot No.  I8)

สองประสาน...หมอกะลากับภูมิปัญญาหมอนวดไทย 
แพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการของสถานีอนามัย  แต่ก็ประสบปัญหาขาด 
ความรู้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด ประคบอบสมุนไพร ได้หาแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา และนำ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้  โดยนำศาสตร์จากหมอ 2 หมอ มาประสานเข้าด้วยกัน จากการทำสวน 
สุขภาพ “ลานกะลาหรือหมอกะลา” สำหรับการนวดฝ่าเท้าด้วยตนเอง ควบคู่กันเปิดให้บริการ
แพทย์แผนไทยโดย “หมอนวด” ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถขยายผลสู่วัด โรงเรียน ชุมชน 
และประชาชน ทำให้มีหมอกะลาให้บริการในชุมชนและไว้ประจำบ้าน สามารถลดการใช้ยาลงได้

นพพร  อินมณี   
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์  0 5643 8267   Email: Sasuksan204@gmail.com
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สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
จากวิวัฒนาการในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ได้มีการใช้สมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านรักษา
อาการเบื้องต้นและเสริมสร้างภูมิต้านทาน มีการรวมกลุ่มผู้ติดเชื้อ “สะลวงรวมใจ” ถ่ายทอดข้อมูล 
การดูแลสุขภาพทั้งด้านการแพทย์พื้นบ้านและแผนปัจจุบัน จึงได้ศึกษาบทบาทวิธีการฟื้นฟูการนำ
สมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ได้มีการจัดเวทีชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ ค้นหา 
รวบรวมแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่ ประกวด และส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร 
เกิดกลุ่มองค์กรชุมชน “กลุ่มฮักสะลวง” ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง
และนำไปถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่

นิกร  สุขแสวง, มัลลิกา คำลัง, อัจฉรา บุญสุข, วรรณา สวัสดิ์ และกลุ่มฮักสะลวง
สถานีอนามัยบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5337 4214  โทรสาร  0 5337 4214 -18  Email: sa-luang@yahoo.com

สาม ห้าสิบ ขมิบ สอง
จากการปวดขา ปวดเข่า ท้องผูก เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ จากการศึกษาภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทำกันมานาน ได้นำมาสร้างเป็นวิธีการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา 
พื้นบ้านเพื่อบำบัดผู้มีอาการป่วยและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง เป็นนวัตกรรม “สาม ห้าสิบ 
ขมิบ สอง” คือ ตื่นนอนตอนเช้า ตักน้ำรดเข่าและหัวแม่เท้าช้าๆ ข้างละ 3 ขัน แกว่งแขนไปมา 
อย่างน้อย 50 ครั้ง ขมิบก้นพร้อมกับการแกว่งแขน และนวดเท้าทั้งสองข้างโดยใช้เท้าเหยียบ
กะลามะพร้าว ผลการทดลองใช้นวัตกรรมทำให้ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุมีอาการปวดเข่า ปวดขา 
ลดน้อยลง ขับถ่ายได้ดีขึ้น

นิธิณัฏฐ์  เครือเตียว
สถานีอนามัยบ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โทรศัพทื  08 9464 0305   โทรสาร 0 7528 5101

(Boot No.  I9)

(Boot No.  I10)
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โมเดลสอนวิธีการคลำตรวจมะเร็งเต้านม 
ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีมีเพิ่มมากขึ้น  สตรีส่วนใหญ่ต้องทำงาน 
หาเลี้ยงครอบครัว  ทำให้การดูแลสุขภาพของตนเองถูกละเลยไป  การตรวจมะเร็งเต้านมในระยะ
เริ่มแรกทำได้ง่ายและสามารถทำได้เอง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เล็งเห็นความสำคัญ ทำให้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบว่าเป็นมะเร็งอยู่ในระยะที่ยากที่จะรักษาได้ จากการปฏิบัติงานในชุมชนพบ
ปัญหาผู้รับบริการไม่ยอมที่จะให้ตรวจเต้านมของตนเอง ทางศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านม่วง จึงคิดค้น 
โมเดลเพื่อหาวิธีที่จะให้ผู้รับบริการสามารถตรวจเต้านมของตนเองได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี  

ศุภารัสมิ์  ยศปัญญา,มณฑา โลดพ่วง และสุนันทา  มัตสยะวานิชกูล 
สถานีอนามัยตำบลบ้านม่วง  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
โทรศัพท์ 0 3229 7544  มือถือ 08 6806 6117  โทรสาร  0 3229 7544           
E-mail : s.yodpunya@gmail.com

โคมไฟตั้งพื้นสำหรับตรวจ Pap smear 
สถานีอนามัยบ้านสลักเพชร พบปัญหาในการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกว่า ขาด 
โคมไฟที่ใช้ในการส่องตรวจ Pap smear เนื่องจากของเก่าชำรุด ดังนั้นจึงประดิษฐ์โคมไฟตั้งพื้น 
สำหรับตรวจ Pap smear ขึ้น จากขาตั้งไมโครโฟนที่สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ และปรับโค้งงอ 
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่มีราคาสูง และ
ผู้บริการได้รับบริการได้ทันทีที่ต้องการ ทำให้สามารถดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เพิ่มปริมาณขึ้น

สุพรรษา  แสงพระจันทร์  
สถานีอนามัยบ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
โทรศัพท์ 0 3955 3057  E-mail : khunthongppk@hotmail.com

Pap smear Mobile  
เพื่อให้การบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง ลดความแออัดในโรงพยาบาล รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 
เรื้อรังเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านให้ได้เป้าหมายที่กำหนด  ศูนย์สุขภาพชุมชนกุดดอกคำ จึงได้จัดทำ 
นวัตกรรม PCU MOBILE ขึ้นเพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุก สามารถรวบรวมข้อมูล ประเมินผล 
การให้บริการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป PCU MOBILE มีจุดเด่นคือ
จะออกให้บริการแก่ประชาชนทุกวันพุธ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล ทำให้ผู้มารับบริการพึงพอใจต่อการบริการถึงร้อยละ 95

อัญญาลักษณ์  กนิษฐวงศ์  
สถานีอนามัยกุดดอกคำ  อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  
โทรศัพท์  0 4213 3040  โทรสาร 0 4239 2736 
E-mail : annyaaynna@yahoo.com, nonsaad205@hotmail.com

พัฒนาสื่อการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
โรคมะเร็งเต้านม  เป็นโรคที่พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดสูง และเพิ่มมากขึ้นทุกปีในอันดับต้นๆ 
ของสาเหตุการป่วยและตายของสตรีไทย  ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่มักจะมาเมื่ออยู่ในระย
ะที่เป็นมากแล้ว ทำให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ประกอบกับยังขาดความรู้  การเฝ้าระวัง  
และการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเท่าที่ควร  สถานีอนามัยห้วยบงจึงได้จัดทำนวัตกรรมเพื่อการ 
พัฒนาสื่อในการให้สุขศึกษา เกี่ยวกับการตรวจหาเต้านมด้วยตนเอง  เพื่อให้อสม.ใช้เป็นสื่อใน 
การรณรงค์เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง 
ถูกต้อง  ซึ่งเป็นวิธีในการลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งเต้านมที่ได้ผลดีที่สุด

นภาพร  ศรีกงพาน
สถานีอนามัยห้วยบง  ตำบลนองหว้า  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์  0 4291 0114  มือถือ 08 6235 4907  E-mail : napapron_ud@hotmail.com

 (Boot No.  J1)

(Boot No.  J2)

 (Boot No.  J3)

 (Boot No.  J4)
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2 เต้าเราคู่กัน 
ผลจากการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี อายุ 35 ปีขึ้นไป ของชุมชนสถาน ี
อนามัยวังปทุม พบว่ากลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมตัวเองไม่ถูกต้อง และยังไม่เข้าใจในวิธีการตรวจ 
อีกทั้งสื่อในการสาธิตมีราคาแพง จำนวนไม่เพียงพอ ชำรุดง่าย  สถานีอนามัยวังปทุมจึงคิดผลิต
สื่อการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองขึ้น โดยดัดแปลงจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ได้แก่ถุงน่องเก่า 
ใยสังเคราะห์ ซึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตสื่อเพียง 30 บาทต่อชิ้น นับเป็นการลดต้นทุนในการซื้อสื่อ 
การสอน ได้สื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาถูก สามารถแจกให้ อสม. โดยทั่วถึง เป็นการใช้
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิต

ภารดี  ลดาวัลย์  
สถานีอนามัยบ้านวังปทุม ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์  0 4390 2040  มือถือ  08 9005 9859  โทรสาร  0 4379 9344
E-mail : paradee_ladawan@hotmail.com

มหัศจรรย์เตียงตรวจเฉพาะจุด 
เนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวก และติดขัดเรื่องการประกอบอาชีพ ทำให้มีผู้มารับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกน้อยลง  ดังนั้นสถานีอนามัยบ้านหนองจิกจึงได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้
บริการตรวจในพื้นที่ แต่พบว่า การไม่มีเตียงขาหยั่งทำให้การตรวจล่าช้า และผู้รับบริการไม่
พึงพอใจ จึงได้มีการประยุกต์ “เตียงมหัศจรรย์ตรวจเฉพาะจุด” ขึ้น โดยดัดแปลงเตียงไม้เอนพัก
ผ่อนของหมู่บ้านให้เป็นเตียงขาหยั่ง ทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจเพราะไม่เมื่อย ผู้ให้บริการพึงพอใจ
เพราะง่ายต่อการใช้เครื่องมือในการตรวจ ไฟส่องสว่างเห็นได้ชัดเจน ปรับระดับแล้วนั่งตรวจสบาย 
ข้อดีของเก้าอี้นี้ คือ ราคาถูก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ และสะดวกในการนำไปใช้งาน

กมลวรรณ  กมลศิลป์  
สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์ 0 4377 7617  มือถือ  08 6639 9978  โทรสาร 0 4371 1433 
E-mail : n_k629@hotmail.com

รวมพลคนรักษ์นม  
จากสถานการณ์ปัญหาโรคมะเร็งเต้านม ได้ทำการศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง
โรคมะเร็งเต้านม ได้พัฒนารูปแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหาและวางแผน
การดำเนินงาน จัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข แม่ทีมรณรงค์ให้ความรู้แบบเครือข่ายขายตรง
ใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังติดตามประเมินผล
แบบไขว้หมู่บ้านและให้การดูแลอย่างเป็นระบบ

ทรงยศ คำชัย,ชัชวาลย์ ไขแสง,ฐิติกานต์ คำภนิช   และไพบูลย์ พนมมิตร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด  สถานีอนามัยบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0 5349 5502  โทรสาร 0 5329 1476

ชุดรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก โดยใช้ภาษาถิ่นเผ่าปากะญอ 
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้         
ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการและพัฒนานวัตกรรมสื่อ
สุขศึกษา โดยใช้ชุดรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกด้วยภาษาถิ่น แบบประเมินความพึงพอใจ
และประสิทธิภาพของนวัตกรรม ทำให้มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
และพึงพอใจมากขึ้น

ศิริขวัญ  แก้วดวงตา  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์  0 5428 6028

(Boot No.  J5)

(Boot No.  J6)

(Boot No.  J7)

(Boot No.  J8)
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รวมมิตรกิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการวิเคราะห์ปัญหาที่แต่ละหน่วย 
บริการต่างดำเนินการกันเอง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอได้ทำแนวคิด
การจัดการความรู้และระบบพี่เลี้ยงมาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทำให้เกิดรูปแบบของการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดทำข้อตกลงร่วมกันทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
ดำเนินการตามแผนและแนวทางการคัดกรองที่กำหนดร่วมกัน ทำให้ผู้มารับบริการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น

จีรนัทธิ์ โพธิพฤกษ์, นฤมล เกตุกรรม  และสุนิภา ผ่องพันธ์
โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0 5654 0026 ต่อ 234 โทรสาร  0 5659 1000  E-mail : jeeranut@yahoo.com

Pap smear งานง่ายๆ  ตรวจได้ ทุกวัน
จากปัญหาและอุปสรรคในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ไม่ครอบคลุมสตรีกลุ่มเป้าหมาย
จึงนำชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเป็น
แกนนำในการดูแลสุขภาพร่วมกับครอบครัว  มีเป้าหมายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
คือ หน้าที่ของผู้หญิงทุกคน และสตรีในครอบครัวมีประสบการณ์ในการตรวจคัดกรองและเป็น
แบบอย่างของสตรีอื่นๆ ในครอบครัว โดยมีกิจกรรมเด่นที่ใช้แบบอย่างที่ดี การให้ความรู้โดย
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และจำแนกประเภทสตรีกลุ่มเป้าหมายใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน

ยุวดี  อำพิน
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์  0 5654 1135
มือถือ 08 9960 4497 Email : whymono@hotmail.com, Inthita_mmmm@yahoo.co.th

“เปิดห้องส่องไฟ สู้ภัยมะเร็งปากมดลูก” 
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ของโรงพยาบาล
ยังมีความครอบคลุมต่ำ ได้นำแนวคิดใกล้บ้านใกล้ใจและแนวคิดเปิดห้องส่องไฟ สู้ภัยมะเร็ง
ปากมดลูก โดยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้าน ใช้สถานที่ตรวจในห้องนอน
หรือห้องที่มีความมิดชิด จัดอุปกรณ์ Set PV ไฟฉาย ภาชนะและน้ำยาแช่สไลด์ ใช้หมอนหรือ
อุปกรณ์ในบ้านเพื่อยกก้นสูงแทนขาหยั่ง ส่งผลตรวจทางไปรษณีย์หรือติดต่อโทรศัพท์โดยตรง 
ให้คำแนะนำ นัดหมายติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจคัดกรองใน
สถานพยาบาลน้อยกว่าที่บ้าน

เยาวลักษณ์  ชุมวณิชย์, ทิพย์รัตน์  ขวัญนิมิตร 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0 7521 8018 ต่อ 3711 มือถือ 08 1691 8974, 08 5081 0770 
E-mail : Khunnimit.pak@hotmail.com

(Boot No.  J9)

(Boot No.  J10)

(Boot No.  J11)
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 นับเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่เครื่องมือการเรียนรู้วิถีชุมชน 7 ชิ้น (แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน 
ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต) ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ 
ช่วยให้คนทำงานสุขภาพได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีความละเอียดอ่อนต่อมิติทางสังคมวัฒนธรรมของสุขภาพและความเจ็บป่วย 
ประสบการณ์และบทเรียนจากการใช้เครื่องมือ ในการทำงานมีการสะสมอยู่ในระบบงานสุขภาพชุมชนมากมายมหาศาล แฝงฝังอยู่ใน
ชีวิตการทำงานประจำจนกลายเป็นศาสตร์ความรู้พบกับ ตัวอย่างการใช้เครื่องมือวิถีชุมชนทั้งในการพัฒนางานประจำ การทำวิจัย 
และการอบรม ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เสวนา กับเจ้าหน้าที่สุขภาพ นักพัฒนาองค์กรเอกชน และนักวิจัย ที่นำเครื่องมือไปรังสรรค์
ใช้งานอย่างได้ผลภายใน  “สวนสนุกเจ็ดมหัศจรรย์”  พร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย

 ระบบบริการสุขภาพที่ประกอบขึ้นด้วย บุคลากรและสถานบริการหลากหลายนั้น สังคมดูเหมือนจะหลงลืมไปว่าระบบ
บริการสุขภาพนั้น มีมากกว่าแพทย์และโรงพยาบาล แต่นอกจากแพทย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้ว สังคมไทยยังมี “หมอชุมชน”  
และ “สถานีอนามัย” ที่เราเคยรู้จักและเรียกว่า “สุขศาลา” ในอดีต และแม้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “ศูนย์สุขภาพชุมชน” ในปัจจุบัน
แต่ภารกิจยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานให้บริการสุขภาพเงียบๆ อยู่ในชุมชนทั่วประเทศ ก็ยังมีความหมายสำหรับชีวิตและ
สุขภาพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากภารกิจสำคัญของงานสุขภาพชุมชน สะท้อนผ่านผลงานการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพ
ของไทย เสริมคุณค่างาน อุดมการณ์ของงานสุขภาพชุมชน ที่สร้างสรรค์ด้วยแรงกายแรงใจของคนตัวเล็กๆ ใน  ภาพเล่าเรื่อง  
“คุณค่างาน  คุณค่าคน”  (Gallery)

สวนสนุกเจ็ดมหัศจรรย์

ภาพเล่าเรื่อง  “คุณค่างาน  คุณค่าคน”  (Gallery)
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 เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการรื้อถอนมายาคติเกี่ยวกับการบริการปฐมภูมิ เสน่ห์ของบริการสุขภาพปฐมภูมิไม่ได้อยู่ที่
เทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ที่สลับซับซ้อน แต่อยู่ที่สุขภาพและการเยียวยาความทุกข์ด้วยความอ่อนโยนและเข้าใจในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แม้ว่าคนทำงานสุขภาพชุมชนที่มีอยู่มากกว่าห้าหมื่นคนทั่วประเทศ จะเป็นเพียงบุคลากรในระดับ
ปลายแถว ที่ไม่มีตำแหน่งหรืออำนาจวาสนามากมายนักในระบบงานสาธารณสุขที่เป็นอยู่ แต่งานที่คนทำงานเหล่านี้ได้ร่วมกันทำนั้น 
มีคุณค่าและตอกย้ำถึงศักดิ์ศรีของคนทำงานตัวเล็กตัวน้อยที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คน และเป็นการฟื้น 
ศักดิ์ศรีให้กับคนทำงานตัวเล็กตัวน้อย ที่กำลังทุ่มเทชีวิต ดูแลสุขภาพและให้การเยียวยาความทุกข์ยากของผู้คนร่วมแผ่นดินกับเรา  
พบกับเรื่องราวการทำงานสุขภาพชุมชนที่ประทับใจ บริเวณนิทรรศการ  เรื่องเล่า  “จินตนาการสุขภาพใหม่”  

เรื่องเล่า  “จินตนาการสุขภาพใหม่”
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