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รายละเอียดการนาเสนอผลงานประกวดผลงานวิชาการ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล ปี 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่ งผลวิชาการประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
1.แบบฟอร์ มบทคัดย่อผลงาน
ประเภท Oral presentation
1. [ ] เรื่ องเล่า
2. [ ] CQI (Clinic) 3.[ ] CQI (Non-Clinic)
4. [ ] R๒R
5. [ ] วิจยั ฉบับสมบูรณ์
ประเภท Poster presentation
1. [] นวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์ 2. [ ] CQI (Clinic) 3.[ ] CQI (Non-Clinic)
4. [ ] R๒R
5. [ ] วิจยั ฉบับสมบูรณ์
ประเภท นาเสนอ แสดงภาพถ่าย
1. [ ] ในชุมชน
2. [ ] ในสถานบริ การ
ประเภท นาเสนอ ฉายภาพยนต์
1. [ ] หนังสั้น
ประเภท หน่วยงาน
1. [] รพ.สต./ ศสม. 2. [ ] รพช. 3.[ ] รพท./รพศ.
4. [ ] สสอ./สสจ.
ผลงานในสาขาสหวิชาชีพและด้านอื่นๆ
1. [ ] แพทย์
2. [ ] ทันตแพทย์
3. [ ] เภสัชกรรม
|
4. [ ] พยาบาล
5. [ ] คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
6. [ ] วิทยาศาสตร์การแพทย์
7. [] การส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
8. [ ] บริ หารสาธารณสุ ข/นโยบายสาธารณสุ ข/สาธารณสุ ขทัว่ ไป
9. [ ] การแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก 10. [ ] ป้ องกันและควบคุมโรค
11. [ ] อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
การเสนอผลงาน
1. [ ] ไม่เคยนาเสนอ เผยแพร่ มาก่อน 2.[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)
3. [] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสอ. /รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม.
3.1 [] ชนะเลิศ 3.2 [ ] รองฯ 1 3.3 [ ] รองฯ 2 3.4 [ ] ชมเชย
ชื่อเรื่ อง โมเดลเข็มขัดวัดพุง
ทีมผูน้ าเสนอ
1.นางสถาพร ภัทราภินนั ท์
ตาแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ... วุฒิ พยาบาลศาสตร์บณั ฑิต
หน่วยงานโรงพยาบาลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล มือถือ 081-4770883
E-mail : sathaporn70883 @gmail.com
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2.นางขวัญหทัย กวมทรัพย์
ตาแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ... วุฒิ พยาบาลศาสตร์บณั ฑิต
หน่วยงานโรงพยาบาลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัด สตูล มือถือ 091-4615060
E-mail : cchealthpro@gmail.com
3.นางสาวซอฟี ยา ไมมะหาด
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข ปฏิบตั ิการ วุฒิ สาธารณสุ ขศาสตร์
บัณฑิต หน่วยงานโรงพยาบาลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล มือถือ 090-1806294
E-mail ...
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ชื่ อผลงาน : โมเดลเข็มขัดวัดพุง
ชื่ อหน่ วยงาน : กลุ่มงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
106 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทรศัพท์ 0 7479 5066 ต่อ 131
ทีมผู้นาเสนอผลงาน
1. นางสถาพร ภัทราภินนั ท์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2. นางสาวขวัญหทัย กวมทรัพย์ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางสาวซอฟี ยา ไมมะหาด ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ
บทนา
ภาวะอ้วนลงพุง เป็ นภาวะที่ มีการสะสมของไขมันในช่ องท้องจานวนมาก เกิ ดจากระบบการเผา
ผลาญอาหารที่ผิดปกติ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อน ไม่วา่ จะเป็ น ไขมันในเลื อดสู ง ความดันโลหิ ตสู ง
เบาหวาน โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ถ้า รอบเอวเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ 5 เซนติ เมตร จะเพิ่ ม โอกาสในการเป็ น
โรคเบาหวานได้มาก 3-5 เท่า (รศ.ดร.นพวรรณ เปี ยซื่ อ,2558) เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ใช้กาหนดผูท้ ี่มีภาวะ
อ้วน คือ การคานวณหาค่าดัชนี มวลกาย หรื อ BMI (น้ าหนักเป็ นกิโลกรัมหารด้วยส่ วนสู งเป็ นเมตรยกกาลัง
สอง) ซึ่ งผูท้ ี่มีภาวะอ้วน คือ ผูท้ ี่มีค่า BMI อยู่ที่ 25 ขึ้นไป อีกวิธีหนึ่ งที่ใช้ตรวจหาภาวะอ้วนลงพุง คือ การ
ตรวจวัดรอบเอว โดยผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะอ้วนที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคและปั ญหาสุ ขภาพ คือ ผูช้ ายที่มีรอบเอวเกิ น
กว่า 90 เซนติเมตร และผูห้ ญิงที่มีรอบเอวเกินกว่า 80 เซนติเมตร หรื อรอบเอวมากกว่า ส่ วนสู งหารสอง จาก
การคัดกรองสุ ขภาพของประชาชน หมู่ที่ 5-10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน ประจาปี 2560 พบว่า มี BMI เกิ น
ร้อยละ 22.28 มีรอบเอวเกิน ร้อยละ 20.81
จากรู ปแบบและวิธีการเดิม การคัดกรองและประเมินภาวะอ้วนลงพุงมีวธิ ี การวัดรอบเอวโดยการใช้
สายวัด และพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่จาค่ามาตรฐานรอบเอวของตนเองไม่ได้ ทาให้ไม่สามารถประเมิ น
ภาวะอ้วนลงพุงของตนเองได้ กลุ่มงานเวชปฏิ บตั ิครอบครัวและชุ มชน โรงพยาบาลควนโดน จึงได้จดั ทา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ “โมเดลเข็มขัดวัดพุง” ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อใช้ในการคัดกรองภาวะอ้วนลงพุง โดยการวัดรอบเอว ในสถานบริ การและชุมชน
2. เพือ่ ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถประเมินผลการวัดรอบเอวของตนเองเทียบกับค่ามาตรฐานได้ทนั ที
3. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการวัดเอว และสร้างความตระหนักในการลดพุง
วิธีการดาเนินงานกิจกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ ปัญ หา จากการดาเนิ นงานคัดกรองสภาวะสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน พบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่จาค่ามาตรฐานรอบเอวของตนเองไม่ได้ จึงทาให้ไม่สามารถประเมินภาวะ
อ้วนลงพุงของตนเองได้
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2. ออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ แก้ ปัญหา จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหา จึงได้มีการคิดค้นและ
จัดทาเครื่ องมือ “เข็มขัดวัดพุง”ขึ้น โดยการนาเศษผ้าที่เหลือใช้มาตัดเย็บเป็ นเข็มขัด วิธีทาดังนี้
2.1 นาเศษผ้ าสี ต่างๆ ได้ แก่ สี แดง สี เหลือง สี ฟ้า และผ้าแข็งขอบ มาตัดให้ เป็ นเส้ นและเย็บให้ ได้
ขนาด กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
2.2 นาห่วงมาเย็บเป็ นหัวเข็มขัด และทาจุดแสดงค่ามาตรฐานของรอบเอว คือ ส่ วนสู งหารสอง
ในแต่ละเส้นตามส่ วนสู งที่มีต้ งั แต่ 145-175 เซนติเมตร
2.3 เมื่ อ ได้ จุ ด ค่ า มาตรฐานแล้ ว ท าสเกลเป็ นเซนติ เมตร บวกลบจากจุ ด ค่ า มาตรฐาน 10
เซนติเมตร
2.4 ตกแต่งเข็มขัดให้สวยงามและจัดทาที่แขวนเข็มขัดโดยประชาชนในหมู่บา้ น
3. ทดลองใช้ เครื่ องมือ
เครื่ องมือได้จดั ทาสาหรับประชาชนที่มีส่วนสู งตั้งแต่ 145-175 เซนติเมตร ทดลองใช้กบั
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ และนาไปใช้ในกิจกรรม DPAC MOBILE ร่ วมกับการออกหน่วย
สาธารณสุ ขในโอกาสต่างๆ ได้ทดลองใช้เครื่ องมือเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
4. ประเมินประสิ ทธิภาพของผู้ใช้ เครื่ องมือ
จากการนาเครื่ องมือไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 5 พอใจมากร้อยละ 10.56 พอใจ
มากที่สุดร้อยละ 84.44 พบว่าพึงพอใจในเรื่ องสี สันทีส่ ะดุดตาของเข็มขัด และทาให้ ทราบระยะ
รอบเอวที่เกินได้ ทันที
ผลการดาเนินงาน
1. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเข็มขัดวัดพุง อยูใ่ นระดับ ดังนี้
- ระดับปานกลางร้อยละ 5
- ระดับมากร้อยละ 10.56
- ระดับมากที่สุดร้อยละ 84.44
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจ
- ต้นทุนในการทาเข็มขัดวัดพุง เส้นละ 25 บาท ทั้งหมด 20 เส้น รวมเป็ นเงิน 500 บาท ใช้
เวลาจัดทา 2 วัน
- ที่แขวนเข็มขัด 200 บาท
3. ได้นาไปใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ ได้แก่
- กิจกรรม DPAC MOBILE
- ออกหน่วยสาธารณสุ ขเคลื่อนที่
- กิจกรรมคัดกรองความดัน เบาหวานในชุมชน
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- กิจกรรม NCD Clinic
สรุ ปบทเรียนทีไ่ ด้ รับ
จากการคิดค้นและได้นานวัตกรรมนี้ไปใช้พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจและสามารถประเมิน
รอบเอวและภาวะอ้วนลงพุงของตนเองได้ง่ายขึ้น แต่ก็เป็ นโอกาสพัฒนาที่จะมีการติดตามประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ โดยการติดตามพฤติกรรมการลดภาวะอ้วนลงพุงของผูใ้ ช้บริ การภายหลังการใช้
นวัตกรรมเข็มขัดวัดพุงนี้ ต่อไป

