
ชาวบ้านปัวชัย
ยินดีต้อนรับ

โครงการสนองน ้าพระราชหฤทัย 

ในหลวงทรงห่วงใยประชาชน 



             
                        ในสมัยพระเจ้ามหาพรหมสุระธาดา(เจ้าผู้ครองเมืองน่าน)
  ได้ยกทัพออกรบกับทัพพม่า และไดร้ับชัยชนะ เมื่อยกทัพกลับได้ผ่าน
  บริเวณหมูบ่้านแห่งนี้ พร้อมทั้งพักทัพ เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าว
  จึงพากันเข้าเฝ้าปรนนิบัติ(ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า ปัว๋)รับใช้อย่างใกล้ชิด
  และเพื่อเป็นการร าลึกถึงชัยชนะที่มีต่อทัพพม่าในคราว
  นั้น พระเจ้าพรหมสุระธาดา จึงตั้งชื่อ หมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านปั๋วชัย”
  ซึ่งในกาลต่อมามีการผันเสียงไปจากเดิมจึงเป็นชื่อ



                                
ทิศตะวันตก ติดกับ บ.แสงดาว

บ้านปัวชัย

บ้านบุปผาราม
  บ้านทุ่งน้อย

  บ้านแสงดาว

  บ้านฝายแก้ว

  บ้านหนองเจริญ

  บ้านน้ าใส

  บ้านห้วยไฮ

  บ้านห้วยค า

  แม่น้ าน่าน

•เนื้อที่ทัง้หมด   12,100 ไร่
 ใช้ในการเกษตร  1,980 ไร่
*จ านวน 214 หลังคาเรือน
*จ านวนประชากร   758 คน
       แยกเป็นชาย   372 คน
            เป็นหญิง  386 คน

ที่ตั้ง    บ้านปัวชัย  ม.7 ต.ฝายแก้ว
        อ.ภูเพียง จ.น่าน

ทิศเหนือ ติดกับ บ.บุปผาราม
ทิศใต้ ติดกับ บ.ฝายแก้ว

  ทิศตะวันออก ติดกับ บ.ทุ่งน้อย

ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีรายได้เฉลี่ย 8,000 บ./คน/ปี   บ้านดงป่าสัก



  การเรียนรู้จากปัญหา สู่ แนวทางแก้ไข 

       ปัญหาที่เกิดขึ้น               สาเหตุของปัญหา

   1.ปัญหาด้านสาธารณสุข   -  ทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด
      -  ดื่มเหล้า เครียด
      -  ขาดการออกก าลงักาย/บริโภคเกนิ

                                         

2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ      -  หนี้สินจากการกู้ยืม (ธกส.) ปลูกข้าวโพด
                                 -  ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการครองชพี

3.ปัญหาด้านสังคม           -  ผู้ใช้แรงงาน เริ่มใช้ยาบ้าเพิ่มขึ้น

     -   ยาบ้ามีการระบาดอย่างรวดเร็ว

   -  เกิดการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
     -  มีการระบาดของอบายมุขรูปแบบตา่งๆ





กระบวนการมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาของชมุชนปัวชัย

1.การเข้ามาของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สาธารณสุข,พัฒนาชุมชน,เกษตร
,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน,สถานีต ารวจภูธรภูเพียง   เกิดการรณรงค์และ
ท ากิจกรรมโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด (ประกาศเมื่อ
วันที่ 13 ก.ย. 2542)   

2.เกิดเวทีสาธารณะ “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า” เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ชุมชน,วัด,หน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมเป็นวิทยากรโดย
การสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ฝายแก้ว ท าให้ทราบถึงปัญหาของชุมชน 
ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

3.กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานต่างๆท าให้
ชาวบ้านเริ่มมีก าลังใจในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น



4. เกิดผูน้ าธรรมชาติ ในการกระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นปญัหาต่างๆ พร้อมทั้งสร้างรูปแบบ
การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้เกดิขึ้นในชุมชนอย่างเป็นระบบ   

5. เกิดกระบวนการเรียนรู้การจดัการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ

6. มีการสร้างเครือข่ายการเฝา้ระวังปญัหาด้านสุขภาพเช่ือมโยงในหมู่บ้าน

7. มีการสรุป/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้านทกุเดือน

8. มีการท ากิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันอาทิตย์ ได้แก ่การนวดฝ่า
เท้า การอบสมนุไพร  และการท าลูกประคบ

9. ส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น แกว่งฮูลาฮปู ชักกะลา ร าไม้พลอง เตน้แอโรบคิของ
กลุ่มแม่บ้าน/เยาวชน เปน็ประจ าทุกวัน

10. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีต่างๆในชุมชน เชน่ ประเพณีเลี้ยงผีเจ้า
หลวง,การแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน,การจัดกิจกรรมวนัเด็ก,การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

11. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและสร้างภาคีเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียง







จากการด าเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ  35  ปีขึน้ไป 
จ านวน  320  คน
 พบ กลุ่มเสี่ยง  จ านวน   60 คน (  18.75 %)

กลุ่มป่วย    จ านวน   67  คน (  20.94 %) 
กลุ่มป่วยมภีาวะแทรกซ้อน จ านวน 2 คน ( 0.63%) 
กลุ่มปกติ   จ านวน  191  คน ( 59.68 %) 



 - จัดเวทีรับรู/้เรียนรู้สภาพปัญหาสขุภาพ  เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ  มีการจัดการสุขภาพชุมชน
อย่างยั่งยืน  และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   “ชุมชนลด
เสี่ยง  ลดโรคบ้านปวัชัย” ภายใต้โครงการ  “ สนองน้ าพระราช
หฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ”

  การจดัการกบัปัญหาสุขภาพชมุชน



วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  ดัชนีมวลกาย

รอบเอว ระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วย ไม่ให้
เกินค่ามาตรฐาน

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน



    การด าเนินงานระดบัอ าเภอ
• จัดเวทีระดับอ าเภอ  เพื่อ

ก าหนดมาตรการชุมชน/สัญญา
ประชาคมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

• ประกาศพันธะสัญญาประชาคม
อ าเภอภูเพียง



    พนัธะสัญญา



    พนัธะสัญญา



  การด าเนินงานในพื้นท่ีบ้านปัวชัย
• จัดเวทชีุมชนท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมชุมชนลดเสี่ยง  ลดโรคบ้านปัวชัย





การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปกติ

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระดับบุคคลและระดับชุมชน



การดูแลสุขภาพตนเอง

ระดับบุคคล

ระดับชุมชน

  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง  
เช่น  เลี่ยงอาหารไขมันสูง  ลดอาหารรสหวาน เค็ม
  ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง

  ส่งเสริมการออกก าลังกาย
 -  ร าไม้พลองทุกเย็น วันจันทร์ พุธ และศุกร์
 -  ชักกะลา และแกว่งห่วงฮูล่าฮูป  ทุกเย็นอังคาร พฤหัสบดีและเสาร์
 -  เดินเร็วตามถนนระยะทาง 2 กิโลเมตรตอนเช้าทุกวัน
  ร่วมด าเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน
  มาตรการลดละเลิกสรุา
  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง



การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย

การคัดกรองสุขภาพโดย อสม.



การบริการสุขภาพโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1. ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
2. จัดท าแผนบริการเชงิรุกรว่มกับ อสม. 
3. จัดท าแผนสุขศึกษา
4. ออกบริการเชงิรุก 2  เดือน / ครั้ง
   จัดกิจกรรมดังนี้
  -  วัดความดัน/ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
  -  ให้สุขศึกษารายกลุ่ม
  -  ติดตามเยี่ยมบ้านเฉพาะราย
  -  เจาะเลือด ส่ง รพ.น่าน
  -  นัดติดตามครั้งต่อไป





การดูแลสุขภาพโดย อสม.

   อบรมพัฒนาศักยภาพ อสมช. 
  ประชุมแบง่หน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยตามละแวก
รับผิดชอบ
  จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
  ตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น
  เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้ค าแนะน า สุขศึกษา
  เป็นแกนน ากลุ่มออกก าลังกายทุกวัน
  ใหบ้ริการแพทย์แผนไทย นวดฝ่าเท้า  อบสมุนไพรทุกวันอาทิตย์



การดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

ระดับบุคคล

รายกลุ่ม

  รับประทานยาควบคุมความดันโลหิตต่อเนื่อง สม่ าเสมอ
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น  ลดดื่มสุรา บุหรี่  เลี่ยงอาหาร                  
ไขมันสูง  อาหารรสจืด  ออกก าลังกาย  ก าจัดความเครียดให้
เหมาะสม
  ปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานเอง
  เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

  จับกลุ่ม 8-15 คน ละแวกเดียวกันช่วยเหลือดูแลกันและกัน
  ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
-  ร าไม้พลองทุกเย็น วันจันทร์ พุธ และศุกร์
-  ชักกะลา และแกว่งฮูล่าฮูป  ทุกเย็นอังคาร พฤหัสบดีและเสาร์
-  เดินเร็วตามถนนระยะทาง 2 กิโลเมตรตอนเช้าทุกวัน
  ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้หลัก 3อ 2ส



การให้บริการดูแลสุขภาพ โดย อสมช.





การดูแลสุขภาพโดย พยาบาลประจ าบ้าน

   อบรมพยาบาลประจ าบ้าน
 ก ากับการรบัประทานยาควบคุมความดันโลหิต/เบาหวาน 
อย่างสม่ าเสมอ
 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น  ลดดื่มสุรา 
บุหรี่  เลี่ยงการปรุงอาหารไขมันสูง  ปรุงอาหารรสจืด  ออก
ก าลังกาย    จัดการกับความเครียดให้เหมาะสม
 ถ้ามีอาการผิดปกติแจ้ง อสมช.ที่รบัผิดชอบ





กลุ่มออกก าลังกายแบบร าไม้พลอง



ชักกะลา



ฮลู่าฮูป



เดินเพื่อสุขภาพ



อบสมุนไพร



ท าลูกประคบสมุนไพร





กราฟเส้นแสดงผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง
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กราฟเส้นแสดงผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มป่วย
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กลุ่มเสี่ยง  จ านวน  60  คน(เบาหวาน 15 คน ความดัน 45 คน)
-  ไม่มีกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
กลุ่มป่วย   จ านวน  67  คน(เบาหวาน 35 คน ความดัน 32 คน)
- ผู้ป่วยเบาหวาน มีน้ าตาลเฉลี่ยสะสมไม่เกิน 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
คิดเป็นร้อยละ 47.62
- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับความดนัโลหิตได้ดี  ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มป่วยมภีาวะแทรกซ้อน  จ านวน 2 คน 
กลุ่มปกติ   จ านวน  191  คน



บุคคลต้นแบบ / ละแวกตัวอย่าง



การจัดการสุขภาพชุมชน

มาตรการลด ละ เลิก เหล้า/บุหรี่



เขตประกอบอาหาร

















นวตกรรมกระบวนการ

1. ประชาชนเรียนรู้ วิเคราะห์สาเหตุ  ปญัหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง

2. ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง     

3. มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ   



ระบบเฝ้าระวังชมุชน

1. มีมาตรการชุมชน

2. มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกสัปดาห์

3. อสมช. ติดตามงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

4. พยาบาลประจ าบ้าน ดูแลผู้ป่วยในบ้าน

5. ผู้ป่วย และกลุ่มเส่ียงสามารถดูแลตนเอง

6. มีการเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายในหมู่บ้าน
              



•            กลไกของการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดความเข้มแข็ง
กลายเป็นพลังขับเคลื่อนการท างานเพื่อสังคม  โดยมีหน่วยงานราชการเป็นผู้แนะน าและ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนร่วมสร้างแนวพัฒนาอย่างยั่งยืน

   มูลเหตุแห่งความส าเร็จ  

               1.ชุมชนเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ และการเปลี่ยนแปลงจากเวทีเรียนรู้รูปแบบต่างๆ        

               2.มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ

    3.อสมช. มีความเข้มแข็ง สามัคคี สามารถให้ค าแนะน าในการดูสุขภาพของ
ประชาชนเบื้องต้นในระดับที่ดี

    4.ผู้น าให้ความส าคัญและมสี่วนร่วมในการกระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ



•  

“ ปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเรา
สามารถแก้ไขได้ อาจใช้เวลาในระยะสั้น ๆ หรือระยะยาว  ใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนที่ดีที่สุด คือ การให้โอกาสแก่ชุมชนได้
รู้จักคิด รู้จักท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมีความเอื้ออาทรและร่วม
แสดงความเข้มแข็งออกมา โดยการใช้พลังในชุมชนตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาและจัดการพัฒนาด้วยพลังของคนในชุมชนเองโดยมี
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน เพราะใน
ชุมชนทุกชุมชนมีศักยภาพของตนเอง อาจจะแตกต่างหรือ
คล้ายคลึงกัน ในแต่ละชุมชนจะมีพลังหรือขุมทรัพย์ทางปัญญา
ถ้ารู้จักใช้สิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนก็จะประสบ
ความส าเร็จเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนย่อมรู้

ดีกว่าผู้อื่น ”



การพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน
นอ้มน าหลกัคิด หลกัวชิา และหลักปฏบิัติ    

เขา้ใจ 

 เขา้ถงึ

พฒันา

ชาวบ้านปัวชัย 
ขอถวายเป็นพระราชกุศล 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ




