
วัตกรรม: นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยโดยใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลนครไทย 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจังหวัดพิษณุโลก 
เจ้าของผลงาน พร้อมชื่อหน่วยงาน นางกัญญาณัฐ ทับแปลง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ชื่อผู้ร่วมผลงาน    นางศศิธรเป้รอด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางสาวจินตนา แหลมพิมาย นักวิชาการสาธารณสุข 
ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   นางกัญญาณัฐ ทับแปลง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ความส าคัญและที่มา 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้มีในการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน พบว่าในชุมชนหมู่ที่ 6  บ้านหัวร้องต าบลนครไทย จากการส ารวจด้านปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง134 คน  โรคเบาหวาน จ านวน 43คน จ านวนผู้สูงอายุ152 คน มี
ผู้สูงอายุติดบ้าน  5 คน ติดเตียง 2 คน และจากการส ารวจปัญหาและพฤติกรรมด้านสุขภาพ 122ครอบครัว พบว่า
ประชาชนไม่มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ 111 หลังคาเรือน เหตุผลที่ไม่ออกก าลัง
กาย ไม่มีพ้ืนที่ออกก าลังกาย  63 หลังคาเรือน ไม่มีเวลา 87 หลังคาเรือน  ไม่มีอุปกรณ์ 9 หลังคาเรือน ไม่มีแกนน า 10 
หลังคาเรือน ด้านการบริโภค ชอบบริโภครสหวาน 46 หลังคาเรือนรสมัน  25 หลังคาเรือน รสเค็ม  19  หลังคาเรือน 
รสจืด  32 หลังคาเรือน  ด้านสุขภาพจิตพบว่า มีปัญหาความเครียด    51 หลังคาเรือน   เครียดมีอาการนอนไม่หลับ 
36   หลังคาเรือน วิตกกังวล 14  หลังคาเรือน  มีคนดื่มเหล้า   63   คน มีคนที่สูบบุหรี่ 5  คน  มีคนที่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดติด  5  คน รวมปัจจัยเสี่ยงจ านวน  79  หลังคาเรือนและคนในชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าในด้านการมีส่วนร่วมและ
บทบาทต่อชุมชนมีความร่วมมือน้อย พบปัญหาแด็กและเยาวชนเข้าร้านเกมส์ และวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นก าลังสูญหาย ถ้าหากไม่มีการสืบทอด เช่น การแทงหยวกประดับแลแห่นาค (ประเพณีการบวชนาคนครไทย)
การเล่นพินเลเล นางด้งนางควาย และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาเหล่านี้ถ้าหากไม่มีการสืบ
สาน เยาวชนและคนรุ่นใหม่ๆ จะไม่ได้เห็น และรับทราบว่าเป็นประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเลย  
 จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้ท าประชาคมและมีมติร่วมกันพร้อมจะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน โดย
อาศัยแนวคิดการร่วมสร้างชุมชนบ้านหัวร้องให้น่าอยู่ เป็นตัวจุดประกายความร่วมมือของคนในชุมชนให้มาร่วมคิดและ
ร่วมท าโดยน าวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมและความภาคภูมิใจของชุมชน มาใช้เป็น
นวัตกรรมเครื่องมือในการสร้างสุขภาพ สร้างชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพและสามารถเป็นต้นแบบชุมชนเข็มแข็งใน
ต าบลนครไทน ต่อไป  

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้าน3 อ.ใน3กลุ่มวัยในกลุ่มเยาวชน กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุโดยวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) เพ่ือใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างสุขภาพและอนุรักษ์ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60 

วิธีการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม  
1) รวบรวมปราชญ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเพ่ือเป็นผู้ถ่ายทอด 



2) รวมวางแผนและออกแบบการน าวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างสุขภาพ 
ได้แก่ การละเล่นพินเลเล นางด้งนางควาย การร าวงเพลงพ้ืนบ้าน การแทงหยวกประดับแลแห่นาค  การ
ทอผ้า และการท าบายศรี กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนติดเกมส์ กลุ่ม
แม่บ้าน   

3) จัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ได้แก่  
- การละเล่นพินเลเล นางด้งนางควาย การร าวงเพลงพ้ืนบ้าน  
- การแทงหยวกประดับแลแห่นาค  
- การทอผ้า และการท าบายศรี 

4) ด าเนินกิจกรรม ในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนติดเกมส์  เช่น การ
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้ โดยคนต้นแบบในชุมชน  

5) ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมการ3 อ. ในผู้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ โดยวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
6) ส่งเสริมเด็กและในเยาวชนติดเกมส์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) ส่งเสริมและจัดเวทีแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานต่างๆในชุมชนในทุกโอกาสเพ่ือ

สร้างคุณค่าและก าลังใจ 
8) ประเมินผลกิจกรรม 

 

เด็กติดเกมส์สู่...ผูส้ืบทอดวัฒนธรรม /สูงอายุตดิบ้านสู่...ผู้ถ่ายทอดวฒันธรรม /สู.่..การแสดงเพื่อสบืทอดวฒันธรรมพินเลเล 

 

 

 



การประเมินนวัตกรรม : กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา วิธีการประเมินผล หลักเกณฑ์ประเมิน 
วัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุผล 

วิธีการประเมิน ผล/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้าน 
3 อ.ในกลุ่มในกลุ่ม
เยาวชน  กลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรัง   ผู้สูงอายุโดย
วัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

1.1 จากจ านวน กลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  และผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.2 การประเมินมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 

1.3 การประเมินความเครียด ในผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1.4 กลุ่มเสี่ยงมีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

1.5 มีจ านวน สมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนรวมกิจกรรม รวม115คนสมาชิกม่ีร่วม
กิจกรรมต่อเนื่อง 6ครั้งข้ึนไป จ านวน 54 คน 

2. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้ง  
1.6 การประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

- มีการออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 23.21  เป็นร้อยละ 46.53 
- การรับประทานอาหารรสจัด ลดลง จากร้อยละ 76.55  เป็นร้อยละ 47.21 
- การประเมินความเครียดอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78.43 เป็นร้อย

ละ 91.24 
3. เพ่ือ ใช้วัฒนธรรม

พ้ืนบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการสร้าง
สุขภาพและอนุรักษ์
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

 

3.1 จ านวน กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดฝึกปฏิบัติวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2 จากการประเมินปัญหาด้านพฤติกรรมใน
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

- จ านวน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านว 36 คน   

- ผลประเมินปัญหาด้านพฤติกรรมในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม(ประเมินสอบถาม
ผู้ปกครอง)ปัญหาการติดเกมส์ลดลง29 คนจาก 36คน คิดเป็น ร้อยละ  77.5 

- ความพึงพอใจในผูปกครอง ในการน าลูกหลานร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
- เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์นครไทย ในการท าประโยชน์ ต่อยอดด้านสุขภาพอ่ืนๆเช่น 

การส ารวจลูกน้ ายุงลายการปลูกผักปลอดสาร การรณรงค์ท าความสะอาดชุมชน 
- เกิดศูนย์เรียนรู้อนุลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวร้อง การละเล่นพินเลเล นางด้งนาง

ควาย การร าวงเพลงพ้ืนบ้าน การแทงหยวกประดับแลแห่นาค   การทอผ้า และการ
ท าบายศรี 



ประโยชน์ / การน าไปใช้ 
บูรณาการในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อ่ืน/ ต่อยอดขับเคลื่อนสู่ต าบลต้นแบบด้านการสร้างสุขภาพ 

 
บทเรียนที่ได้รับ และปัจจัยความส าเร็จ  

๑) ผู้น าแกนน าชุมชน ที่เข็มแข็ง 
๒) ความร่วมมือของปประชาชนในชุมชน 
๓) การสร้างคุณค่า การเสริมพลังและในความส าคัญ ในผู้น า แกนน า กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม 
๔) ศักยภาพของผู้น า/แกนน าในการหาแหล่งทุน จากส่วนต่างๆ (สสส./กองทุกหมู่บ้าน/กองทุนต าบล) 
๕) การสนับสนุน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืนๆ เพื่อต่อยอด 

 
การติดต่อทีมงาน  ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์และ อีเมล 

กัญญาณัฐ ทับแปลง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
Tel 055 389060-1 ต่อ 504  อีเมลpcunktcph2560@gmail.com 

 
 

ผญ.โบตัน๋ แกว้สีทอง  ม.6 ต.นครไทย 

ผูแ้ต่ง 


