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แบบฟอร์ มบทคัดย่อผลงาน
ประเภท [ ] Oral presentation [ ] โปสเตอร์ [ / ] นวัตกรรม [ ] เรื่ องเล่า
ชื่อเรื่ อง “บัตรคิวเตือนภัยใส่ ใจสุ ขภาพ”
คณะผู้ดาเนินงาน
1. นางสาวโสพินทร์ แก้วมณี
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ (รพ.สต.เจ๊ะบิลงั )
2. นายชัยวัฒน์ ทองฤทธิ์
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ (รพ.สต.เจ๊ะบิลงั )
ผูน้ าเสนอ นางสาวโสพินทร์ แก้วมณี ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
หน่วยงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเจ๊ะบิลงั อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074- 750838 มือถือ 085-6403751 E-mail Pond787@gmail.com
เนื้อหาโดยย่อ
บทน า:โรคยุค ใหม่ ในปั จจุบ ัน ส่ วนใหญ่ ม กั เป็ นโรคที่ เกิ ดจากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเกื อบทั้งสิ้ น ซึ่ ง
กลายเป็ นภัยระบาดเงียบที่มีแนวโน้ม เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว สาเหตุเกิ ดจาก การขาดความรู ้และมี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
และวิถีชีวติ ที่เอื้อให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่ วย โดยเฉพาะโรคอ้วนและ โรคขาดสารอาหาร ซึ่งจะทา
ให้เกิ ดภาวะเสี่ ยงต่อความเจ็บป่ วยด้วยโรคต่างๆ เช่ น โรคไขมันในเลื อดสู ง โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่ อม มีภูมิตา้ นทานโรคต่า และบุคลิกภาพไม่
สง่าผ่าเผยการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีควร เริ่ มต้นที่สร้างนาซ่อม หรื อ “ปรับก่อนป่ วย”
จากข้อ มู ล ผลตรวจคัด กรองดัช นี ม วลกาย (BMI) ในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้ น ไปใน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเจ๊ะบิลงั พบว่า ปี 2557- 2559 พบผูร้ ับบริ การที่ มีดชั นี มวลกาย
เกินเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 14.3,17.7,18.14 ตามลาดับ และมีดชั นีมวลกายต่ากว่าเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ
9.3,11.6,14.10 ตามลาดับ ซึ่ งมี แนวโน้ม เพิ่ม สู งขึ้ นทุ กปี และจากการประเมิ นการรั บรู ้ และความ
เข้าใจ พบว่าผูร้ ับ บริ การยังขาดความตระหนัก ขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องดัชนี มวลกายและ
ภาวะเสี่ ยงต่อความเจ็บป่ วย มีพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง จึงจาเป็ นที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขปั ญหาเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดโรค
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเจ๊ะบิลงั ได้เล็งเห็ นความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีการดารงชี วติ และบริ บท
ของคนในพื้นที่ จึงได้จดั ทานวัตกรรม”บัตรคิวเตือนภัยใส่ ใจสุ ขภาพ” โดยสอดแทรกข้อมูลความรู ้
ทางวิชาการเช่ น ดัชนี มวลกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม“3อ”และได้นาวัสดุที่จดั หาได้ง่ายในท้องถิ่ น
มาประดิ ษ ฐ์เป็ นนวัตกรรม นามาใช้กบั ผูร้ ั บ บริ ก ารโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้
ผูร้ ับบริ การได้รับรู ้ และเข้าใจถึ งสถานะสุ ขภาพดัชนี มวลกายของตนเอง แนวโน้มความเจ็บป่ วย
ตลอดจนมีความรู ้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพตามหลัก 3อ.ส่ งผลให้ลดภาวะเสี่ ยงต่อโรคอ้วนและ
โรคจากการขาดสารอาหาร ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา
1. เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การ รับรู ้และเข้าใจสถานะสุ ขภาพ ดัชนีมวลกายของตนเอง
2. เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การมีความรู ้ และทักษะการดูแลสุ ขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพและลดปั จจัยเสี่ ยงการเกิดโรค
วัสดุและวิธีการ
1. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาสถานะสุ ขภาพดัชนีมวลกายของผูร้ ับบริ การในพื้นที่
2. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้องทีมสหวิชาชีพ และคณะกรรมพัฒนาสถานบริ การ
3. รวบรวมข้อ มู ล เนื้ อ หาความรู ้ เอกสารวิช าการเช่ น เช่ น ดัช นี ม วลกาย ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม “3อ2ส”
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนานวัตกรรม
5. จัดทานวัตกรรม “บัตรคิวเตือนภัย ใส่ ใจสุ ขภาพ” ซึ่งประกอบด้วย
- เนื้ อหาวิชาการในเรื่ องดัชนีมวลกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม“3อ.” อาหาร อารมณ์ การ
ออกกาลังกาย
- รู ปภาพและบทกลอนสอดแทรกเนื้อหาความรู ้ที่กระชับและเข้าใจง่าย
- ใช้ภาษาท้องถิ่นมาตามบริ บทของคนในพื้นที่ (ภาษาใต้)
6. นานวัตกรรมบัตรคิวเตือนภัย ใส่ ใจสุ ขภาพมาใช้ในสถานบริ การ
7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ โดยได้เผยแพร่ นวัตกรรมนี้ ให้กบั
หน่วยบริ การในเขตอาเภอเมือง
8. ประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมและสรุ ปผล
ผลงานตามวัตถุประสงค์ ของการพัฒนา
หลัง จากน านวัต กรรม “บัต รคิ ว เตื อ นภัย ใส่ ใ จสุ ข ภาพ” มาใช้ใ นสถานบริ ก ารท าให้
ผูร้ ับบริ การ รับรู ้และเข้าใจสถานะสุ ขภาพ ดัชนีมวลกายของตนเอง ผูร้ ับบริ การมีความรู ้ และทักษะ
การดูแลสุ ขภาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 และเข้าร่ วมกิจกรรมดูแลสุ ขภาพตามคาแนะนาร้อยละ 87 ส่ งผล
ให้ลดปั จจัยเสี่ ยงการเกิดโรคอ้วน โรคที่ขาดสารอาหารและโรคอื่นๆ
โอกาสพัฒนา
1. นวัตกรรม “บัตรคิวเตือนภัย ใส่ ใจสุ ขภาพ” สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั สถานบริ การต่างๆ
ได้ เช่น โรงพยาบาลและ คลินิกต่างๆ
2. จัดทาแผ่นพับความรู ้ และแบบบันทึ กดัชนี มวลกายแก่ ผูร้ ั บบริ การที่ มีภาวะเสี่ ยงเพื่อสร้ าง
ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง
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แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ นวัตกรรม
ตารางที1่ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ นวัตกรรม
ระดับความพึงพอใจ
ข้ อที่

เนื้อหาทีป่ ระเมิน

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ไม่ พอใจ

1

นวัตกรรมนีช้ ่ วยให้ ผ้ ูป่วยรับรู้ และเข้ าใจ
สถานะความเจ็บป่ วยของตนเอง

84
420

33
132

4
12

1
2

0
0

2

นวัตกรรมนีช้ ่ วยให้ ผ้ ูป่วยมีความรู้ และทักษะ
ในการดูแลตนเอง

86
430

34
136

1
3

1
2

0
0
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นวัตกรรมนีช้ ่ วยให้ ผู้รับบริ การทราบ
แนวโน้ มและภาวะเสี่ ยงต่ อการเกิดโรค

70
350

45
180

5
15

2
4

0
0
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นวัตกรรมนีช้ ่ วยให้ ผ้ ูป่วยสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ

79
395

29
116

10
30

4
8

0
0
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นวัตกรรมนีช้ ่ วยพิม่ ศักยภาพระบบบริการใน
สถานบริการ

87
435

30
120

3
9

2
4

0
0
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นวัตกรรมนีท้ าให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรทีม่ ี
อย่ างคุ้มค่ า มีประสิ ทธิภาพ

75
375

40
160

5
15

2
4

จานวนตัวอย่าง n = 122
แบบประเมิน จานวน 6 ข้ อ
นา้ หนักคะแนนสู งสุ ดแต่ ละข้ อ = 5 คะแนน
สรุ ปคะแนนดังนี้
-คะแนนเต็ม (6ข้ อX5คะแนนX122ชุ ด)
=
3,660 คะแนน
- คะแนนทีไ่ ด้ =
3,557 คะแนน
- คิดเป็ นร้ อยละ =
91.72
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รู ปการใช้ นวัตกรรมบัตรคิวเตือนภัย ใส่ ใจสุ ขภาพ
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รู ปการใช้ นวัตกรรมบัตรคิวเตือนภัย ใส่ ใจสุ ขภาพ

