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ศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)  
เครือข่ายท้องถิ่นจัดการสุขภาพ 

--------------------------- 
ชื่อโครงการ/เครือข่าย  “ศูนย์สุขภาพต้นทาง เครือข่ายท้องถิ่นจัดการสุขภาพ” 

  เป็นโครงการ/เครือข่าย ต่อยอดจากที่เคยน าเสนอรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2558 

เป็นโครงการ/เครือข่าย ที่ริเร่ิมขึ้นใหม่ และน าเสนอในรางวัลพระปกเกล้าเป็นคร้ังแรก 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน  
     ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

2. งบประมาณ  
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาทต่อเดือนหรือบาทต่อปี) แหล่งเงินทุน 

วสัดุ อุปกรณ์ใช้สอย 10,000 เทศบาลต าบลปลายพระยา 
ค่าตอบแทน/เงินเดือนบุคลากร - - 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - - 
ค่าอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงาน
โครงการ (คู่มือ แผ่นพับสุขภาพ  
สมุดธนาคารสุขภาพ โมเดล
อาหาร และอ่ืนๆ) 

96,000 ส านักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

รวม 106,000  

3. ความเป็นมาของเครือข่าย (ระบุสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ก่อนริเริ่มเครือข่าย ผู้ริเริ่มเครือข่าย 
จุดเริ่มต้นเครือข่าย/ กระบวนการก่อก าเนิดเครือข่าย เป็นเครือข่ายใหม่ หรือเครือข่ายต่อยอดมาจากเครือข่าย
อ่ืน)  

3.1 สภาพปัญหาหรือสถานการของปัญหา 
1) ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น การป่วยไข้ การเกิดโรคต่างๆ โดยสาเหตุส าคัญคือ พฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การละเลยใน
เรื่องของการตรวจสุขภาพร่างกาย การไปหาหมอหรือสถานพยาบาล รวมถึงการออกก าลังกายอันเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้  จากสถานการณ์ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความส าคัญต่อ
การป่วย พิการ และตายก่อนวัยอันควรจ านวนมาก ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคอ้วน  และไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นโรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว 
ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญและมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) สถิติผู้เสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า
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สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกท้ังหมด มีถึง 63% และที่ส าคัญกว่านั้นคือ กว่า 80% เป็น ประชากรของ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
    ประกอบกับจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค 
NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs ถึง 14 ล้านคน 
เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 
ปี  จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 พบว่าอัตราผู้ป่วยในต่อแสน
ประชากร ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังข้างต้นสูงเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย  ดังนี้ 1.โรคความดันโลหิตสูง 2. 
โรคเบาหวาน 3. โรคหัวใจขาดเลือดและ 4. โรคหลอดเลือดสมอง โดยพบว่ามีอัตราการพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเพ่ิมสูงขึ้น จากปี 2550 ทุกโรค ดังนี้ 1. โรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมขึ้น 4.95 เท่า 2. โรคเบาหวาน 
เพ่ิมขึ้น 4.40 เท่า 3. โรคหัวใจขาดเลือดเพ่ิมขึ้น 5.35 เท่า และ 4. โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้น 2.75 เท่า  ซึ่ง
แต่งละปีรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายทั้งประเทศ รวม  
409,313  ล้านบาท หรือเฉลี่ยค่ารักษาต่อรายเป็นเงิน  6,286 บาทต่อประชากรทั้งประเทศ  (ข้อมูลจาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2) จากสถิติการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในอ าเภอปลายพระยาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ 1. โรคความดันโลหิตสูง 2.โรคเบาหวาน 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด 4.โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤติ 
อัมพาต 5.โรคอ้วน (ข้อมูลจากโรงพยาบาลปลายพระยา ณ.วันที่ 30 กันยายน 2557 ) การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ท าให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพเป็นภาระต่อครอบครัว  ชุมชนและประเทศในการดูแล รักษา มี
การสูญเสียค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจมหาศาล  

3) ประกอบกับจากสถิติข้อมูลของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ทั้งสิ้น  6,122  คน  
ปรากฏมีประชาชนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน  1,090  คน  ซึ่งสามารถแบ่งตามช่วงอายุและประเภทโรค  
ได้ ดังนี้  ช่วงอายุ 0-6 ปี เป็นโรค  128  คน  อันดับ 1. โรคอ้วน จ านวน   86 คน  อันดับ 2 น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ จ านวน  42 คน , ช่วงอายุ 7-25  ปี เป็นโรค 212  คน  อันดับ 1. โรคอ้วน  140  คน   อันดับ 2  โรค
ภูมิแพ้  26  คน อันดับ 3 โรคความดันโลหิตสูง 24  คน  อันดับ 4  โรคเบาหวาน  14  คน , ช่วงอายุ 26-60  
ปี  เป็นโรค  469  คน อันดับ 1  โรคความดันโลหิตสูง  156  คน อันดับ 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ  62  คน  
อันดับ 3 โรคเบาหวาน  148  คน  อันดับ 4 โรคอ้วน  103  คน  ,  ช่วงอายุ 60  ปีขึ้นไป   เป็นโรค  281  คน  
อันดับ 1  โรคความดันโลหิตสูง 172  คน อันดับ 2  โรคหลอดเลือดหัวใจ 64  คน อันดับ 3  โรคเบาหวาน  45  
คน 
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4) เทศบาลต าบลปลายพระยา เล็งเห็นว่าการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพมีความส าคัญ 
และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากในเขตเทศบาลมีผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจ านวนมาก ซึ่งถ้าสามารถ
ตรวจพบได้รวดเร็วย่อมส่งผลให้สามารถป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ท าให้ผู้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถมี
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทศบาลต าบลปลายพระยา จึงได้จัดท า “โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)” ขึ้น เพ่ือ
เป็นหน่วยงาน/ศูนย์หลักในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการท างานในลักษณะการจัดการร่วม
ระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยากับหน่วยงานสาธารณสุขและท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3.2 คุณลักษณะส าคัญและ/หรือจุดเด่นของนวัตกรรมท้องถิ่น  
      3.2.1 คุณลักษณะส าคัญของนวัตกรรม คือ 

1) โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)   เป็นนวัตกรรมการสาธารณสุข  
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยเน้นแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง คือการป้องกันแก้ไขท่ีสาเหตุการเกิด
โรค  อันได้แก่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย  

 2) ใช้กลไกศูนย์สุขภาพต้นทาง และธนาคารสุขภาพ เป็นหน่วยด าเนินการหรือศูนย์หลักใน 

การจัดการปัญหาสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้การสร้างทางเลือกให้กับประชาชนในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง ตั้งแต่กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู  

 3) การด าเนินการเน้นกิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพที่ต้นทาง เพ่ือ 
เป็นการป้องกันหรือสกัดมิให้เกิดปัญหาสุขภาพจนต้องด าเนินการรักษาหรือฟ้ืนฟู   อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
การป้องกันโรค 

 4) รูปแบบการท างานในลักษณะการจัดการร่วมระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยา  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข   ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา  ชุมชน และประชาชน ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือ เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
เพราะสาเหตุของเกิดปัญหานั้นมีที่มาจากหลายเหตุผลและสภาวะ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเกิดจากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การระดมทรัพยากรต่างๆของแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  

 5) การสร้างกลไกทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน  และสวัสดิการการดูแลและรับ 
การรักษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนเป็นผู้ก าหนดวิธีการและรูปแบบเอง การเพ่ิมกิจกรรมทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดโรค 
   6) การด าเนินการในลักษณะเชิงรุก โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และส่งผลให้อัตราการเกิดโรคของประชาชนลดลง   
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ครอบครัว ชุมชน มีความสุข และรวมถึงสามารถลดภาระความรับผิดชอบในการรักษาผู้ป่วยของหน่วยงาน
สาธารณสุขได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.2.2 จุดเด่นของนวัตกรรม  
   1) นวัตกรรมที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง โดยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นสาเหตุ
การเกิดโรคภายใต้กระบวนการจัดการเชิงระบบ เช่น  บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การละเลยในเรื่องของ
การไปตรวจสุขภาพร่างกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การสูบบุหรี่  ความเครียด  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพ การขาดการออกก าลังกาย  การวิจัยโครงการด้านสุขภาพที่ผ่านมาของเทศบาล  วิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูล และสร้างแรงจูงใจ การสร้างศูนย์บริการสุขภาพต้นทาง การสร้างแบบอย่างกิจกรรม  เพ่ือให้คนมี
ทางเลือกให้ความสนใจ และกล้าเข้ามาใช้บริการหรือให้ความร่วมมือ  เพ่ือเป็นการป้องกันหรือสกัดมิให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจนต้องด าเนินการรักษาหรือฟ้ืนฟ ู อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันโรค 

 2) ให้ความส าคัญกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  อันได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  
โรคหัวใจและหลอดเลือด.โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคอ้วน  ซึ่งเป็นโรคที่คนในพ้ืนที่ 
เป็นจ านวนมาก มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น 
   3) ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต  และกิจกรรมการออก
ก าลังกายเพื่อการป้องกัน รักษาโรคและปัญหาสุขภาพ 
   4) การบูรณาการความร่วมมือด าเนินการระหว่างเทศบาล เครือข่ายสาธารณสุข และ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องอ่ืนทุกข้ันตอนกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
   5) ก าหนดรูปแบบศูนย์สุขภาพต้นทาง เป็น 3 ขั้นองค์ประกอบหลัก คือ ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง  โดยแยกเป็น  
   (1) ต้นทาง คือ  สภาพปัญหาที่มาของการเกิดปัญหาสุขภาพ  ทุนและปัจจัย อาทิ  
ฐานข้อมูล  บุคลากร  สถานบริการสาธารณสุข  ตลาดสด ตลาดประชารัฐ (สุขภาพและสัมมาชีพ)   
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   (2) กลางทาง คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ประกอบด้วย  ศูนย์สุขภาพต้น
ทาง (ศูนยต์ลาดสดน่าซื้อ) และ หลัก 4 อ. ประกอบด้วย  อนามัย  อาหาร  อากาศ  และอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
   (3) ปลายทาง  คือ ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน  ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ  จ านวนผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต  จ านวนผู้ป่วยลดลงหรือไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น และ
รวมถึงบุคคลต้นแบบสุขภาพ  และรวมถึงนวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริม  ป้องกัน ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความส าคัญของโครงการนวัตกรรม  
  1) โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชนซึ่งมีอัตราการป่วยและการเกิดโรคที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  ซึ่งจ าเป็นที่เทศบาลจะต้องเข้ามา
ด าเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยวิธีการส่งเสริมและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีปัญหาด้านสุขภาพและสามารถดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองมิให้เกิดโรค  และรวมถึงการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนโดยวิธีการออกก าลังกาย
และกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทของโรค อันจะช่วยให้ลดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษา ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  ชุมชน สังคม  และรวมถึงสามารถลดภาระความรับผิดชอบในการดูแล
รักษาผู้ป่วยของเทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขได ้
  2) โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
สุขภาพเพ่ือลดอัตราการป่วยและอัตราการเกิดโรคของประชาชนให้ลดลง โดยการด าเนินการในเชิงระบบตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง  จนถึงปลายทาง กล่าวคือ การเริ่มสร้างความภูมิคุ้มกันโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนักต่อผลที่เกิดขึ้นจากการมีปัญหาสุขภาพ  การป้องกันมิให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยการออกก าลังกาย 
รวมถึงกลางทางเช่น การรักษาผู้ป่วย และปลายทางคือ การรักษา บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย การติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
  3) โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center) คือนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาค่าใช้จ่าย การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในท้องถิ่นให้สามารถ
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ดูแลและช่วยเหลือตนเองและคนในครอบครัวได้ตามศักยภาพและความจ าเป็น เพราะเมื่อคนมีสุขภาพดีก็ย่อมมี
จิตส านึกสาธารณะที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชน หรือสังคมได้ 
 

4. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินโครงการ /เครือข่าย โดยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะ
ท าให้เกิดผลใน โครงการ/เครือข่าย นี้) 
  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้จัดตั้ง ศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center) และ
ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  4.1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์สุขภาพต้นทาง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนที่ไม่เข้าสู่ระบบสมาชิก ท าหน้าที่ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ฝึกอบรมเรื่องการป้องกัน
ส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม 

4.2 ธนาคารสุขภาพเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ 
เข้าสู่ระบบสมาชิก ท าหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ตามข้ึนตอนการด าเนินงานของศูนย์ 
  4.3 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนและมีหน่วยงานในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทาง 
  4.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรค อัน
ได้แก่ การกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินผักผลไม้น้อย  ขาดการออกก าลังกาย สูบบุหรี่  ดื่มเหล้า และความเครียด 

4.5 เพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพ ลดอัตราการป่วยของประชาชนในทุกช่วงวัย และทุก 
สถานะทางสังคม เข้าถึงระบบสวัสดิการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน (ระบุการด าเนินงานตามขั้นตอน โดยน าเสนอให้เห็นเป็นล าดับขั้นของการ
ด าเนินโครงการ /เครือข่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนด าเนินงานแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ /เครือข่าย  ผู้ด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน หากเป็นโครงการ /เครือข่าย ต่อเนื่องที่ด าเนินการมาหลายปีแล้ว โปรดระบุขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นในปีแรกกระท่ังปัจจุบัน)  

5.1 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการด าเนินโครงการนวัตกรรม  
  1) เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        (1) จัดตั้งศูนย์สุขภาพต้นทาง ธนาคารสุขภาพ และศูนย์บริการการพยาบาล เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการสุขภาพ ภายได้ความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุขและ
เครือข่าย 
        (2) มีสมาชิกธนาคารสุขภาพ จ านวน  300  คน ของทุกช่วงอายุ ทุกสถานะทางสังคม  
                           (3) มีผู้ใช้บริการงานงานสวัสดิการสุขภาพท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของประชากรทั้งหมด   
        (4) มีการจัดตั้งฐานออกก าลังกายและฐานสุขภาพ ไม่น้อยกว่าจ านวน  15 ฐาน 
        (5) มีเครือข่ายร่วมด าเนินการ อันได้แก่  เทศบาลต าบลปลายพระยาส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเหียน 
ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  อ.ส.ม. 
ชุมชน และประชาชน 
        (6) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของสมาชิกเพ่ือไม่ให้เป็นโรค ได้ร้อยละ 90 ของ
สมาชิกท้ังหมด 
        (7) ลดอัตราการเกิดโรค หรืออาการป่วยดีขึ้น ร้อยละ  70  ของสมาชิกท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

        (1) สมาชิกและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต  ปฏิบัติตัวในการป้องกันมิให้เกิดโรค หรือสามารถปฏิบัติตัวในการรักษา
โรคได้อย่างเข้าใจ  
        (2) เทศบาลโดยศูนย์สุขภาพต้นทาง มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของประชาชนและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได ้
        (3) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรค โรคแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว ประเทศชาติ 
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5.2 บทบาทของ อปท. ในการด าเนินโครงการนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  
     5.2.1 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ 

    1) รวบรวมประเด็นปัญหาสุขภาพจากภาคประชาชน  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
  2) จัดท าโครงการขออนุมัติ  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการ  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การด าเนินการกิจกรรมการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู การ
วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินการ  

 3) ประสานเครือข่าย เพ่ือร่วมด าเนินการ โดยมีเครือข่ายสาธารณสุขร่วมด าเนินการในกรณีที่ 
ต้องมีการรักษาผู้ป่วย หรือการสนับสนุนงานวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

 4) บริหารจัดการโครงการทั้งในส่วนของศูนย์สุขภาพต้นทาง ธนาคารสุขภาพ ศูนย์บริการ 
การพยาบาล กิจกรรมออกก าลังกายและฐานสุขภาพ  

 5) ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินให้ผู้บริการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ 
     5.2.2 บทบาทของเครือข่าย 

 1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประสานงานเครือข่ายสาธารณสุข สนับสนุนงานวิชาการ 
 2) โรงพยาบาลปลายพระยา สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์  

ปฏิบัติหน้าที่รักษา 
 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเหียน สนับสนุนบุคลากรด้านการส่งเสริม 

สุขภาพ เวชภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่รักษา ประสานเครือข่าย อสม. 
    4) ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา สนับสนุนงบประมาณ 
ติดตามประเมินผล 

 5) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)  และ
ศูนย์บริการการพยาบาลธนาคารสุขภาพ 

 6) ครัวเรือน ชุมชน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ให้ความร่วมมือเฝ้าระวังรักษา 
สุขภาพ   
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5.3 ขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการ  
            5.3.1 แผนด าเนินงาน ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดกรอบการด าเนินงานภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด  โดยก าหนดแยกตามช่วงเวลา กิจกรรมด าเนินการแต่ละขั้นตอน รวมถึงหน่วยงาน บุคคลและ
บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

ช่วงเวลา 
 

กิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
 

หน่วยงาน/บุคคลและบทบาทท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 

กุมภาพันธ์ 2558 1) รับฟังปัญหา ความต้องการจากกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน 
2) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และงานเชิง
วิชาการ/งานวิจัย 

(1) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(2) ชุมชนทุกชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 

มีนาคม  2558 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เทศบาลต าบลปลายพระยา 
เมษายน 2558 ประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการเพ่ือการ

แก้ไขปัญหา 
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

มิถุนายน 2558 ประสานงาน ชี้แจงส่วนราชการ เพื่อหาภาคี
เครือข่ายด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลปลายพระยา 

กรกฎาคม 2558 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

สิงหาคม 2558 จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือในการด าเนินงาน 
(MOU)  

1) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปลายพระยา  
3) โรงพยาบาลปลายพระยา 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบางเหียน 
5) ส านักงานกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา 
6) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
7) ประธานชุมชนทุกชุมชน 

สิงหาคม 2558 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
คณะกรรมการและภาคีเครือข่าย 
1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประสานงาน
เครือข่ายสาธารณสุข สนับสนุนงานวิชาการ 
2) โรงพยาบาลปลายพระยา สนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่รักษา 
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบาง
เหียน สนับสนุนบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
เวชภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่รักษา ประสานเครือข่าย 
อสม. 
 4) ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลปลายพระยา สนับสนุน
งบประมาณ  
5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการการพยาบาลธนาคาร
สุขภาพ 
6) ครัวเรือน ชุมชน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตัวเป็น
แบบอย่าง ให้ความร่วมมือเฝ้าระวังรักษาสุขภาพ   

1) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปลายพระยา  
3) โรงพยาบาลปลายพระยา 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบางเหียน 
5) ส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา 
6) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
7) ครัวเรือน ชุมชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 
 

กันยายน 2558 ปรับปรุงตกแต่งสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการด าเนินโครงการ 

เทศบาลต าบลปลายพระยา 

กันยายน 2558 – 
กันยายน 2560 

1.จัดตั้งฐานออกก าลังกาย 
   1) ฐานออกก าลังกายกีฬาฟุตซอล 2) ฐานออก
ก าลังกายศูนย์ฟิตเนสในร่ม  3) ฐานออกก าลัง
กายฟิตเนสกลางแจ้ง  4) ฐานออกก าลังกายเดิน
วิ่งออกก าลังกาย  5) ฐานออกก าลังกายจักรยาน
ยืมปั่น 6) ฐานออกก าลังกายกีฬาเทนนิส 7) ฐาน
ออกก าลังกายกีฬาเปตอง  8) ฐานออกก าลังกาย
แอโรบิก/กายบริหาร  9) ฐานออกก าลังกายไม้
พลองสุขภาพ   10) ศนูย์การเรียนกีฬาว่ายน้ า  
11) ฐานออกก าลังกายแบดมินตัน  12) ฐานกีฬา
ฟุตซอล                            
2. ฐานสุขภาพ                                                       
1) ศูนย์บริการการพยาบาลธนาคารสุขภาพ           

(1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2) ส านักปลัดเทศบาลต าบลปลาย
พระยา 
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2) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ                              
3) ศูนย์สมุนไพร (ร้อยลิ้นชัก)                                 
4) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                              
5) ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร                        
6) ศูนย์เรียนรู้การผลิตเคมีภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ                       
7) ฐานเรียนรู้พืชผักปลอดสารพิษ 

ตุลาคม 2558 จัดตั้งศูนย์สุขภาพต้นทาง ธนาคารสุขภาพ และ
ศูนย์บริการการพยาบาลธนาคารสุขภาพ 

เทศบาลต าบลปลายพระยา 

ตุลาคม 2558 จัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ แผ่นพับ
สุขภาพสมุดบัญชีธนาคารสุขภาพ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

พฤศจิกายน 2558 1) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โรคและการ
ป้องกันการเกิดโรค 
2) รับสมัครสมาชิก บันทึกประวัติส่วนตัว ประวัติ
สุขภาพ  

(1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2560 

1) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โรคและการ
ป้องกันการเกิดโรค การอบรมให้ความรู้ การเชิญ
ชวนเข้าร่วมโครงการ 
2) ตรวจสุขภาพ ประเมินผลปัญหาสุขภาพของ
สมาชิก 
   (1) ซักประวัติข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสุขภาพ 
   (2) ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเพ่ือหาโรคอ้วน
และภาวะทุพโภชนาการ 
   (3) วัดค่าดัชนีมวลกาย (ผอม ปกติ ท้วมอ้วน  
        อ้วนมาก) 
   (4) เจาะระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ือวินิจฉัย 
        โรคเบาหวาน 
   (5) วัดความดันโลหิต (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  
        กลุ่มป่วย) 
   (6) แยกตามกลุ่มโรคประจ าตัว 
   (7) บันทึกข้อมูลสุขภาพในสมุดธนาคาร 
   (8) บันทึกข้อมูลบัตรผู้เป็นโรค (สีแดง) ผู้ที่
เสี่ยงเป็นโรค(สีเหลือง) ผู้ที่ไม่เป็นโรค (สีเขียว) 

(1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2560 

ท าบัตรสุขภาพให้สมาชิก แยกประเภทบัตรตาม
ประเภทความเป็นโรค (บัตรแดง บัตรเหลือง 
บัตรเขียว) 

(1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
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(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2560 

วินิจฉัย บันทึกข้อมูลสุขภาพในบัตรสุขภาพ   (1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2560 

ออกใบสั่งยา และสมาชิกเข้ารับการรักษาตาม
บัตรสุขภาพ 

(1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2560 

(1) บัตรสุขภาพผู้ไม่เป็นโรค (บัตรเขียว) สมาชิก
ศึกษาข้อมูลสุขภาพเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เท่าทันโรค 
(2) บัตรสุขภาพผู้เสี่ยงเป็นโรค (บัตรเหลือง) 
สมาชิกออกก าลังกายตามฐานออกก าลังกายและ
ฐานสุขภาพ  
(3) บัตรสุขภาพผู้เป็นโรค (บัตรแดง) สมาชิกออก
ก าลังกายตามฐานออกก าลังกายและฐานสุขภาพ 
เข้ารับการตรวจ รักษา ณ สถานพยาบาล 

(1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 
(4) โรงพยาบาลปลายพระยา 
(5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบางเหียน 

พฤศจิกายน 2558 
– กันยายน 2560 

ประเมินภาวะสุขภาพหลังสมาชิกท ากิจกรรมทุก 
1 เดือน   

(1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(2) ธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
(3) ศูนย์บริการการพยาบาล
ธนาคารสุขภาพ 

กันยายน 2560 ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลโครงการ สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน   

(1)เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(2) คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 
(3) ศูนย์สุขภาพต้นทาง 

 
5.3.2 รายละเอียดการด าเนินงาน  

การด าเนินงานศูนย์สุขภาพต้นทาง ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการโดยสังเขปคือ  รับฟัง 
ปัญหา ความต้องการจากกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และงานเชิงวิชาการ/
งานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ประสานงาน ชี้แจงส่วนราชการ เพ่ือหาภาคีเครือข่ายด าเนินงาน  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  แต่งตั้ง
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คณะกรรมการบริหารโครงการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการและภาคีเครือข่าย  โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

          5.3.2.1 ศูนย์สุขภาพต้นทาง 
 การด าเนินงานศูนย์สุขภาพต้นทาง ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก เพ่ือส่งเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสาเหตุการเกิดโรค NCD   อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งสร้างความรู้
ความเข้าใจด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ และจัดท าฐานกิจกรรมโดยการจัดแบ่งประเภท 
ประกอบด้วย 

         1) ศูนย์สุขภาพต้นทาง (ศูนย์ตลาดสดน่าซื้อ) เทศบาลต าบลปลายพระยา  
ให้ความส าคัญกบัตลาดสด เพราะถือว่าตลาดเป็นต้นทางสุขภาพ เพราะเป็นจุดเริ่มที่ประชาชนต้องมาจับจ่ายใช้
สอยสินค้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  เป็นดังนี้ หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อ เลือก
บริโภคก็จะท าให้ไม่เป็นโรค  แต่หากไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ย่อมมีผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงของตนเองและ
ครอบครัว เพราะสิ่งที่ซื้อไปอาจมุถูกสุขลักษณะหรือปลอดภัย  อันส่งผลต่อพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่
ถูกต้อง รวมถึงพฤติกรรมด้านอ่ืนๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของการเกิดโรค NCDs  ซึ่งตลาดสด
เทศบาลต าบลปลายพระยาเป็นตลาดสดแห่งเดียวในต าบลปลายพระยา  มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอย วันละ 
ประมาณ 300-400 คน  เทศบาลจึงมาตรการในการจัดให้ตลาดเป็นตลาดน่าซื้อ และส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพ
ดีโดย  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ อันได้แก่  มุมตาชั่งกลาง มุมตรวจสารปนเปื้อน  มุม
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  มุมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  มุมอาหารน่าซื้อ  มุมหนังสือ  มุมแนะน าสินค้าและราคา
สินค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) กิจกรรมหลัก 4 อ.  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆตามหลัก 4 อ. อัน 

ประกอบด้วย อ.อนามัย อ.อาหาร และ อ.อาชีพ  เพ่ือเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิต โดยใช้วิธีด าเนินการประกอบด้วย 
   - การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นสร้างจิตส านึก 

- วิธีการอบรมให้ความรู้  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ   
- การจัดท าศูนย์ต้นแบบ  จัดตั้งฐานเรียนรู้  เพ่ือเป็นกิจกรรมเชิงประจักษ์ให้สามารถ 
  ทดลองปฏิบัติไดแ้ละเห็นเป็นรูปธรรม  
- การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 
- การลงพ้ืนที่เชิงรุก ชุดเคลื่อนที่เร็ว  ชุดเฝ้าระวังสุขภาพ 

               (1)  อ. อนามัย คือรากฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพ่ือการมีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพ่ือเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจ าวันของคนไทยทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึง
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ผู้สูงอายุ  อนามัยที่ดีคือการไม่มีโรค โดยการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น  การออกก าลังกาย การดูแลโดยทีม
สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินการ เช่น   

- ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพ่ือการจัดการศึกษาเด็กพิการ และการให้ความรู้ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ อันส่งผลกระทบต่อบุตรในท้อง และปัญหาเด็กพิการ
ตามมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมเทศบาลต าบลปลาย 
พระยา(Universal Design Community Model) เพ่ือเป็นสถานที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
สตรี รวมถึงเป็นสถานที่ในการดูแลสุขภาพ สถานที่การออกก าลังกายตามรูปแบบที่ก าหนด 

- โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วยที่ไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(Long Term Care) 

- การผลิตน้ าดื่มชุมชน  เพ่ือการบริโภคน้ าดื่มที่สะอาดและมีความปลอดภัยต่อ 
สุขภาพ 
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- กินร้อนช้อนกลาง  เพ่ือการส่งเสริม กระตุ้น ให้รู้จักวิธีรประทานอาหารที่ถูกต้อง  
โดยทานอาหารที่สุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางในการตักกับข้าว อันเป็นการป้องการการติดต่อของโรคอีกทางหนึ่ง 

- ปิงปองจราจรลดโรค  
- โครงการธงเปลี่ยนสี 
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 (2) อ. อาหาร  คือปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตหรือ
การเจ็บป่วยของผู้บริโภค หากบริโภคอาหารไม่ถูกหลักหรือไม่มีความเข้าใจอาหารที่มีประโยชน์หรือคุณค่าทาง
โภชนาการก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง  โดยเฉพาะอาหารจ าพวกหวาน มัน เค็ม อาหารปนเปื้อน  
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค NCDs  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์ครบ 5 หมู่ ไม่มีสารปนเปื้อน  เพ่ิมผักและผลไม้  และรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่ม
ประเภทที่ไม่มีประโยชน์อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินการ เช่น 

- โครงการอาหารปลอดภัย 
 - ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค 
- อาหารเช้า/กลางวัน 
- ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
- ศูนย์เกษตรชีวะวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
- ตลาดน่าซื้อ 
- ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 
- ชมรมผู้ประกอบการพ้ืนที่ผ่อนผัน 
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                (3) อ. อากาศ   จากภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณมาก และเป็น
ระยะเวลานาน ที่จะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สารมลพิษดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได้ 
สารมลพิษในอากาศที่ส าคัญ และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  เมื่ออากาศดีบริสุทธิ์ ส่งผลให้อารมณ์ดีตามไป
ด้วย เป็นดังนี้  เทศบาลต าบลปลายพระยาจึงได้ด าเนินกิจกรรมต่างเพ่ือเป็นการสร้างอากาศที่แก่คืนแก่ ชุมชน
ภายใต้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ อันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เป็นโรค และสร้างแรงกระตุ้นให้
อยากดูแลสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การออกก าลังกายมากขึ้น  โดยมีกิจกรรม
ด าเนินการ ดังนี้ 

- โครงการพลังงานทดแทน เช่น  กังหันลมสูบน้ าเพื่อการเกษตร  จักรยานปั่นไฟฟ้า  
จักรยานปั่นน้ า การผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น 

- โครงการธนาคารขยะสู่ธนาคารสุขภาพ 
- โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอร์นฟุตพริ้นของ อปท. 

ภายใต ้MOU กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
- โครงการบ้านน่ามองเมืองน่าอยู่ 
- โครงการเมืองสวยน้ าใส 
- โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ โดยความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

          (4) อ. อาชีพ คือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพดี อาชีพสุจริตซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีความเป็น
ธรรมเที่ยงตรง บริการด้วยใจ  โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามบริบทและฐานะของ
ครอบครัว  ท าให้ไม่มีหนี้สินเมื่อไม่มีหนี้สิน  ส่งผลให้ไม่เกิดความเครียด  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรค ไม่
ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ 

       - ฐานเรียนรู้สัมมาชีพการปลูกพืชผัก 
       - ฐานเรียนรู้สัมมาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์  

           - ศูนย์เคมีภัณฑ์ 
         - กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
                              การประกอบการของพ่อค้าแม่ค้า 
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5.3.2.2  ธนาคารสุขภาพ 
               1) การบริหารจัดการธนาคารสุขภาพ 
         (1) จัดตั้งธนาคารสุขภาพเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะท างาน 
         (2) จัดตั้งศูนย์บริการพยาบาลธนาคารสุขภาพเทศบาล 
         (3) จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยา กับโรงพยาบาล
ปลายพระยา  

       (4) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการจัดตั้งและด าเนินการของธนาคารสุขภาพ 
ประจ าเทศบาล  ต าบลปลายพระยา   

       (5) จัดตั้งฐานออกก าลังกายและฐานสุขภาพ เพ่ือให้สมาชิกเข้าร่วมตามแต่ละฐานที่ 
สมาชิก 
นใจ รวมถึงเพ่ือการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู ให้เหมาะกับประเภทของโรคโดยการออกก าลังกาย 

       (6) รับสมัครสมาชิก บันทึกประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ จัดท าสมุดบัญชีธนาคาร 
สุขภาพ 
                  (7) ตรวจสุขภาพ ประเมินผลปัญหาสุขภาพของสมาชิก ให้ค าแนะน า และส่งต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     2) กิจกรรมธนาคารสุขภาพ 

    (1) รับสมัครสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่จัดกัดเพศ ช่วงอายุหรือสถานะ 
    (2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกเช่น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต   

เจาะระดับน้ าตาลในเลือด                     
    (3) จัดท าทะเบียนประวัติ โดยมีข้อมูลสุขภาพเช่น โรคประจ าตัว สถานที่รักษา วิเคราะห์ 
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ประเมินข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น โดยการแยกประเภทสมาชิกตามลักษณะโรค  
 
 
 
 
 
 
 
 

     (4) ท าบัตรสุขภาพให้สมาชิก  
- ผู้มีสุขภาพดีใช้บัตรสุขภาพสีเขียว  หมายถึง  สมาชิกผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค  

                      - ผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคใช้บัตรสุขภาพสีเหลือง หมายถึง สมาชิกผู้เสี่ยงเป็นโรค ต้องเผ้า
ระวังการเกิดโรค และการป้องกันการเกิดโรค 
                      - ผู้ที่เป็นโรคใช้บัตรสุขภาพสีแดง หมายถึง สมาชิกผู้เป็นโรค   ที่ต้องด าเนินการ
รักษา และฟ้ืนฟู เช่น  โรคความดันโลหิตสูง (อัตรา 654.44) โรคหัวใจขาดเลือด  โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (5) แจกคู่มือและแผ่นพับเกี่ยวกับโรคต่างๆ ซึ่งใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความ 
เข้าใจ  การดูแลรักษาสุขภาพ และการดูแลเพ่ือรักษาโรค เช่น  

      - แผ่นพับโรคต่างๆ เช่น  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
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    - สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์  วีดิทัศน์ ป้ายต่างๆ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการดูแลสุขภาพ การรู้เท่าทันโรค การป้องกันการเกิดโรค การรักษาพยาบาล  หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของร่างกาย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
     - โมเดลอาหาร  เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง 

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ  เช่น อาหารจ าพวกผัก ผลไม้  เนื้อปลา ลูกชิ้น ใส้กรอก  ตัวอย่างสมุนไพร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) จัดท าคู่มือเมนูสุขภาพ เช่น เมนูฟุตซอล  เมนูศูนย์ฟิตเนสในร่ม  เมนูฟิตเนสกลางแจ้ง  
 เมนูวิ่งออกก าลังกาย  เมนูจักรยานยืมปั่น  เมนูเทนนิส  เมนูเปตอง  เมนูเต้นแอโรบิก  เมนูศูนย์สมุนไพร (ร้อย
ลิ้นชัก) นวดแผนไทย เมนูไม้พลองสุขภาพ  เมนูว่ายน้ า  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้
สูงอาย (Long Term Care) 
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(7) ออกใบสั่งยาให้สมาชิก 
 - ใบเขียว  แนะน าให้สมาชิกออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มอบคู่มือสุขภาพ 

ประจ าบ้านเพ่ือการปฏิบัติให้ปลอดโรค 
 - ใบเหลือง  ออกใบสั่งยาให้สมาชิกไปรักษา ณ ฐานออกก าลังกาย/ฐานสุขภาพ  

ที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของโรค เช่น   
        - โรคความดันโลหิตสูง ไปรักษาที่ฐานฟิตเนสกลางแจ้ง ฐานฟิตเนสในร่ม ฐาน 

กีฬาว่ายน้ า ฐานกีฬาเปตอง ฐานกีฬาเทนนิส ฐานกีฬาฟุตซอล ฐานเดินวิ่งออกก าลังกาย ฐานปั่นจักรยาน ฐาน
แอโรบิก  

           - โรคเบาหวาน ไปรักษาที่ฐานฟิตเนสกลางแจ้ง ฐานฟิตเนสในร่ม ฐาน 
กีฬาว่ายน้ า ฐานกีฬาเปตอง ฐานกีฬาเทนนิส ฐานกีฬาฟุตซอล ฐานเดินวิ่งออกก าลังกาย ฐานปั่นจักรยาน ฐาน
แอโรบิก  

          - โรคอ้วน ไปรักษาท่ีฐานฟิตเนสกลางแจ้ง ฐานฟิตเนสในร่ม ฐานฐานกีฬา 
เทนนิสฐานเดินวิ่งออกก าลังกาย ฐานปั่นจักรยาน ฐานแอโรบิก  

 
 
 
 
 
 
 

 - ใบแดง  ประสานงานและออกใบส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล 
ปลายพระยา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลของแต่ละพ้ืนที่ 
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(8) ประเมินภาวะสุขภาพหลังสมาชิกท ากิจกรรมทุก 1 เดือน  สมาชิกธนาคารจะได้รับการ 

ตรวจประเมินสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจติดตาม วินิจฉัยให้ค าแนะน าการรักษาและการดูแลป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ หรือโรคที่อาจจะเกิดขึ้นหรือป่วยมากข้ึนหรือมีความรุนแรงมากข้ึน 
          (9) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคการด าเนินโครงการ 
รวมถึงผลส าฤทธิ์ที่ เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน และใช้ในการวางแผนการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จ และรางวัลที่ได้รับ พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ / 
กิจกรรม (ระบุประโยชน์ ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ในเชิงปริมาณ/ สถิติ/ คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ กลุ่มที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ /เครือข่าย รวมถึงความยั่งยืนหรือการต่อยอดโครงการ /เครือข่าย) 

6.1 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น  
      จากการด าเนินงานโครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)  ตามขั้นตอนและ
รายละเอียดด าเนินการเพ่ือการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู สมาชิกศูนย์สุขภาพต้นทาง สามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ดังนี้ 
       6.1.1 ผลผลิตหรือผลงาน (output) 
 
ประเภทผลผลิต (output) ตัวช้ีวัดผลผลิต (output 

indicator) 
จ านวนหน่วย/ปริมาณงานที่บรรลุผล 
หรือปริมาณผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ 

ผู้ใช้บริการ 1) ไม่เป็นสมาชิก จ านวน 3,200 
คน 
2) สมาชิกธนาคารสุขภาพ 
จ านวน 300  คน  

1) ไม่เป็นสมาชิก จ านวน 3,500 คน 
2) สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ  392  คน 
    (1) สมาชิกท่ีเป็นโรค  172  คน 
    (2) สมาชิกท่ีไม่เป็นโรค  220 คน 

การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิต 
1. สมาชิกธนาคารร้อยละ 80 
2. ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 70 (ท่ี
ไมเ่ข้าสู่ระบบ) 

1. สมาชิกธนาคารมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพ 
 รอ้ยละ 85 

หน้า 22  



เอกสารการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองค า 2561                      ดา้นเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 

โครงการเด่น “ศูนย์สุขภาพต้นทาง เครือข่ายทอ้งถิ่นจัดการสุขภาพ (Health care center)”   
 

ฐานออกก าลังกายและฐาน
สุขภาพ 

ฐานออกก าลังกายและฐาน
สุขภาพ จ านวน 15 ฐาน 

ฐานออกก าลังกายและฐานสุขภาพ 
จ านวน 20 ฐาน 

การรักษา 1. อัตราการหายป่วยร้อยละ 40  
2. อัตราพัฒนาการด้านสุขภาพ 
ร้อยละ 70 

1. อัตราการหายป่วยของสมาชิก 
ร้อยละ 42.27 
2. อัตราพัฒนาการด้านสุขภาพของ
สมาชิก ร้อยละ 80 

เครือข่ายภาคีบูรณาการร่วม หน่วยงาน/องค์กรบูรณาการร่วม
ด าเนินการ 5 หน่วยงาน 

หน่วยงาน/องค์กรบูรณาการร่วม
ด าเนินการ จ านวน  7 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6.1.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
            1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เข้าใจที่มาและสาเหตุของการเกิดโรค 
NCDs  มีความพยายามและด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
สุขภาพต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมที่ด าเนินการตามหลัก 4 อ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในใน
เรื่องต้นทางของการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ  
                     2) ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกธนาคาร  ได้มีสถานท่ีออกก าลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ  ณ 
ฐานออกก าลังกายและฐานสุขภาพต่างๆ ของศูนย์สุขภาพต้นทางและธนาคารสุขภาพเฉลี่ยวันละ 300  ราย  
                     3) สมาชิกธนาคารสุขภาพ ที่เป็นโรคและเสี่ยงเป็นโรค จ านวน 186 คน มีพัฒนาการด้าน 
สุขภาพที่ดี อัตราการป่วยลดลง โดยสามารถแยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
               (1) สมาชิกท่ีเป็นโรค เดิมจ านวน  86  คน  ปัจจุบันคงเหลือ 59  คน ปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 
       - โรคความดันโลหิตสูง  จ านวน  33   คน  ระดับความดันโลหิตลดลง  12  คน 
       - โรคเบาหวาน  จ านวน  14  คน  ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง  5  คน 
       - โรคอ้วน  จ านวน  39  คน  ค่า BMI  ลดลง  10  คน 
     (2) สมาชิกท่ีเสี่ยงเป็นโรค  เดิมจ านวน  100  คน  ปัจจุบันคงเหลือ 52  คน 
        - โรคความดันโลหิตสูง  จ านวน  38   คน   ระดับความดันโลหิตลดลง  17  คน 
        - โรคเบาหวาน  จ านวน  22  คน  ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง  10  คน 
        - โรคอ้วน  จ านวน  40  คน  ค่า BMI  ลดลง  21 คน 
     (3) สมาชิกท่ีไม่เป็นโรค เดิมจ านวน  214  คน  ปัจจุบันเพ่ิมข้ึน 289 คน 
          4) การประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วย  

หน้า 23 



เอกสารการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองค า 2561                      ดา้นเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 

โครงการเด่น “ศูนย์สุขภาพต้นทาง เครือข่ายทอ้งถิ่นจัดการสุขภาพ (Health care center)”   
 

                 (1) ผู้ป่วยที่เป็นโรคและเสี่ยงเป็นโรค เช่น 
         - โรคความดันโลหิตสูง จ านวน  71  คน  เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาล  8,204 บาทต่อ 
                            คน/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม  582,484  บาท/ปี (เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์) 
         - โรคเบาหวาน  จ านวน  36  คน  เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาล  28,200 บาทต่อ 
                            คน/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม  1,015,200  บาท/ปี 
              (2) รายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วยที่เป็นโรคและเสี่ยงเป็นโรคที่ขาดไป จ านวน  
                          186 คน  เฉลี่ยรายได้จากการท างาน 300  บาท/วัน อัตราเฉลี่ยการนอน 
                          โรงพยาบาล 5 วันต่อคน/ครั้ง คิดเป็นรายได้ที่ขาดไปรวม  279,000 บาท 
              (3) รายได้ที่ขาดไปของญาติที่ต้องมาเฝ้าไข้  จ านวน  172 คน  เฉลี่ยรายได้จากการท างาน 
                           300  บาท/วัน อัตราเฉลี่ยการนอนโรงพยาบาล 5 วันต่อคน/ครั้ง คิดเป็นรายได้ที่ขาด 
                           ไปรวม  279,000 บาท 
                 5) ครอบครัวของสมาชิกธนาคารสุขภาพสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความอบอุ่น  
                 6)  มีบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จากผู้ที่ป่วยเป็นโรค แต่ปัจจุบันมีอาการที่ดีขึ้น
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต  การออกก าลังกายเพื่อการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง เช่น   

- นางถาวร ชูทองดี  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง   
- นายโสพณ พรหมทอง  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
- นายสมเกียรติ ทองเทพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
- นายวินัย  คงมี  ผู้ป่วยโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 รางวัลที่ได้รับ 
     1) รางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2559 
(ประเภทโดดเด่น) สนง.คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) รางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2560 
(ประเภทโดดเด่น) สนง.คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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     3) รางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดีเด่น ปี 2559 กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
     4) รางวัลชมเชยเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจ าปี 2559 (เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน) 
     5) รางวัลโล่เกียรติคุณองค์การผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม พ.ศ. 2560 กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   6) รางวัล International rata award (ราตาอวอร์ด) มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ หรือบุคคล/หน่วยงานที่ท าให้นวัตกรรมประสบผลส าเร็จ 
(innovation champion)  
      1) ปัจจัยความส าเร็จ 
  (1) การที่เทศบาลมีนโยบายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ให้
ความส าคัญเรื่องสุขภาพเป็นล าดับแรก ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการ
เรียนรู้” พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมด าเนินการใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  (2) การมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตจ านงค์ร่วมกันในแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเอง  เพ่ือร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตดิตามประเมินผล   

(3) การบูรณาการความร่วมมือ ในลักษณะการจัดการร่วมระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยา  
หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน และประชาชน ซึ่ง เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพราะสาเหตุของ
เกิดปัญหานั้นมีที่มาจากหลายเหตุผลและสภาวะ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การระดมทรัพยากรต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญ เพ่ือ
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ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้ส าฤทธิ์ผลต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการ ส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู 
  (4) ความเข้าใจและตระหนักว่า ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและ
กระทบต่อคอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งต้องให้ความใส่ใจที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไข ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 

      2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  (1) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
  (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา  
  (3) โรงพยาบาลปลายพระยา 
  (4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเหียน 
  (5) ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  (6) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
  (7) ครัวเรือน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

6.4 บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ข้อเสนอแนะในการขยายผล
ไปสู่ท้องถิ่นอื่น หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรม  

     1) นวัตกรรม “ศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)W  เป็นนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยที่ท้องถิ่นจ าเป็นต้องสร้างหน่วยงานหรือศูนย์ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ  เช่น การใช้กลไกศูนย์สุขภาพต้นทาง 
(ตลาดสดน่าซื้อ) หลักทฤษฎี 4 อ.อันได้แก่ อนามัย อาหาร อากาศ และอาชีพ  รวมถึงธนาคารสุขภาพ และ
ศูนย์บริการการพยาบาลธนาคารสุขภาพฯ เป็นหน่วยงานหรือศูนย์หลักในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างครบ
วงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

     2) การด าเนินงานศูนย์งานธนาคารสุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา ต้องเป็นการด าเนินงาน
อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ มีความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งมีวิธีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
โดยมีกิจกรรมประกอบการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรมที่สามารถพัฒนาสุขภาพครบทุกด้าน  

      3) การก าหนดรูปแบบการท างานในลักษณะการจัดการร่วมระหว่างเทศบาลต าบลปลายพระยา 
หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน และประชาชน  ต้องมีการท าความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมาย อ านาจหน้าที่ 
ความสามารถหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือมิให้เกิดการทับซ้อนในภารกิจ หรือก้าวล่วงงานในหน้าที่ของหน่วยงาน
อ่ืน 

     4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือเป็นการป้องกันหรือสกัดมิให้เกิดปัญหาสุขภาพจนต้องด าเนินการรักษาหรือฟ้ืนฟู  อันส่งผล
กระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว สังคมในด้านต่างๆที่จะตามมามากมาย 

     5) การแก้ไขปัญหาสุขภาพมิใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียว  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องเข้ามาช่วยด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน  ตั้งแต่
กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู 
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7 ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการ  
 7.1 จากการด าเนินงานของศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)  ยังพบปัจจัยส าคัญต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการการด าเนินงานสุขภาพ เช่น 

 1) โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง เป็นการด าเนินการเชิงระบบมีรายละเอียดและข้ันตอนมาก 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จึงมีความยากในตัวของ
กิจกรรม เช่น ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการพยาบาลธนาคาร  ระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก การ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสุขภาพ  การจัดตั้งฐานออกก าลังกายและฐานสุขภาพ  การส่งเสริม กระตุ้นเชิญชวน
ให้คนเห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย ระบบการติดตามประเมินผล  และระบบการสร้างภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
       2) ความเข้าใจที่ว่า การแก้ไขปัญหาสุขภาพคือ การรักษาและฟ้ืนฟู โดยที่ไม่ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันมิให้เกิดโรค จึงยังไม่สามารถป้องกันหรือควบคุมการเกิดโรคได้ 
       3) ภารกิจด้านสุขภาพ มีความหลากหลายและเกี่ยวเนื่องกับทุกเพศ ทุกช่วงวัยของอายุ และ
ทุกสถานะทางสังคมของประชากร  
                4) มิติในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของท้องถิ่น โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของการส่งเสริม การ
ป้องกันการเกิดโรค หรือการฟ้ืนฟูเป็นบางส่วน  แต่ในมิติของการรักษา ยังเป็นจุดเสี่ยงเนื่องจากท้องถิ่นขาด
ความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ 

       5) การขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลภายในครอบครัว การละเลยใน 
เรื่องของการไปตรวจสุขภาพร่างกาย การไปหาหมอหรือสถานพยาบาลต่างๆ รวมถึงการออกก าลังกายอันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ 
 7.2 วิธีการแก้ไขปัญหาหรือลดข้อจ ากัดในการด าเนินการนวัตกรรม 
       1) การสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะยังเชื่อว่าการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข 
       2) การบูรณาการความร่วมมือ เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพราะสาเหตุของ
เกิดปัญหานั้นมีที่มาจากหลายเหตุผลและสภาวะ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเกิดจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์ การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การระดมทรัพยากรต่างๆของแต่ละหน่วยงานเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู 
        3) การให้ความส าคัญและตระหนักว่า การป้องกันการเกิดโรค เป็นปัจจัยต้นทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ดังนั้นการส่งเสริมป้องกันจึงควรเป็นวาระส าคัญของการแก้ไขปัญหา 

         4) การสร้างระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
       5) การเพ่ิมกิจกรรมทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพ่ือป้องกันการเกิด 

        6) โรคการสร้างกลไกการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยตนเอง 
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