บทสรุป
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตาบลชะมาย
บูรณาการร่วมกับงานวิจัย
เรื่อง ระบบสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สู่การเป็นชุมชนสุขภาวะ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พื้นที่ เทศบาลตาบลชะมาย จ.นครศรีธรรมราช
โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) และ เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามที่วิท ยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) โดย ดร.พวงรัตน์ จินพล ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูร ณ์ และ
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี ได้นาเสนอโครงการชุดวิจัยเรือ่ ง “ระบบสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สู่การเป็นชุมชน
สุขภาวะ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย จังหวัดทุ่งสง” ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก่อนเสนอโครงการชุดวิจัย ที มวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อ
พูดคุยกับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งโครงการชุดวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณ สอดคล้องกับแผนโครงการของเทศบาลตาบลชะมายภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตาบลชะมาย” ซึ่ง กลุ่ม เปราะบาง ตามความหมายข้างต้นนี้ ได้แก่
“ผู้สูงอายุ”
ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตาบลชะ
มาย” ทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทากิจกรรมดังต่อไปนี้
1) บทบาทของระบบสารสนเทศต่อการพัฒนาชุมชนและกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนาในแต่ละด้านโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
2) ระบบสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และวิธีการเก็บข้อมูล
3) ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ การจัดทาฐานข้อมูลต่างๆ และการนาใช้สารสนเทศ
4) ผู้สูงอายุกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เยาวชนและกลุ่มผู้เปราะบางในเขตเทศบาล
ตาบลชะมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศชุมชน
5) ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หรือหมายเลขด่วน 1669 โดยใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศชุมชน
6) การทาตารับอาหารสาหรับกลุม่ ผูเ้ ปราะบางตามวิถีพื้นบ้าน และจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรสาหรับ
ตารับอาหารในชุมชน เพื่อจัดเก็บในระบบสารสนเทศชุมชน
7) ระบบสารสนเทศชุมชน และร่วมประเมินโครงการฯ โดยชุมชนและคณะทางาน ภายใต้ตัวชี้วัดที่
ได้ร่วมประชุมกาหนดขึ้น

ซึ่งจากการกาหนดจัดกิ จกรรมของเทศบาลตาบลชะมาย ส่งผลต่อกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูง อายุ) และ
ส่งผลต่อการดาเนินงานโครงการชุดวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) ซึ่งจะทาให้ได้เรียนรู้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศต่อ
การพัฒนาชุมชน และร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาตามองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารท้องถิ่น รวมถึงใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศใน
การเรียนรู้กระบวนการอื่นๆ
2. ได้มีก ารเก็บข้อ มูลเบื้องต้นของกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) เกี่ยวกับการรับ ประทานอาหารของ
ผู้สูงอายุภายใน 7 วันที่ผ่านมาว่าทานอะไรไปบ้างและรับประทานบ่อยเพียงใดตามรายการอาหารที่มีอยู่ใน
แบบสอบถาม และถามถึงสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณรอบๆบ้านว่ามีสมุนไพร หรือพืชผักอะไรบ้างที่และพืชผักที่
มีอยู่ได้นาไปใช้ทาประกอบอาหาร และยาสมุนไพรหรือไม่ เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้ที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผล
ต่อไป
3. จากการกาหนดตัวชี้วัดในกิจกรรมที่ 1 ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 5) ด้านการบริหารท้องถิ่น และในแต่ละ
ด้านมีข้อคาถามที่เป็นเกณฑ์ชี้วัดเพื่อหาค่าร้อยละ จานวน และคะแนนในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ
ระดับชุมชน ข้อคาถามนั้น เช่น 1) ไม่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 2) การออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ 3) การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน 4) รับประทานปลอดภัยและครบ 5 หมู่ 5) รายได้
เพียงพอกับรายจ่ายในการดารงชีวิตประจาวัน 6) มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 7) ที่อยู่
อาศัยมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 8) พฤติกรรมการดื่มและการสูบบุหรี่ 9) การได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
หรือความต้องการ และ 10) การควบคุมขยะและสิ่งปฏิกูลในบ้านเรือนเป็นต้น เป็นต้น
4. กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) มีความรู้และเข้าใจระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS นอกจากนี้
ยังมีการติดตั้งแอปพลิเคชั่น 1669 กับโทรศัพท์แบบ Smart Phone และมีการตั้งค่าหมายเลขด่วน 5 =
1669 โดยให้กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมช่วยกลุ่มผู้สูงอายุในการสอนการติดตั้งApplication EMS 1669 และการ
ตั้งค่าหมายเลขด่วน รวมถึงการใช้งานApplication และ ผู้สูงอายุได้รับรู้เกี่ยวกั บสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตใน
การรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล (UCEP)
5. กลุ่ม เปราะบาง (ผู้สู ง อายุ) ได้เ รียนรู้เ กี่ ยวกั บ การท าตารับ อาหารตามวิถีพื้นบ้าน และจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรสาหรับตารับอาหารในชุมชน จะได้เรียนรู้ลักษณะของตารับอาหารที่ดี และเคล็ดลับการ
กินอย่างไรให้สุขภาพดี
สรุปได้ว่า จากการทางานร่วมกันของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) และเทศบาลตาบลชะมาย
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการชุดวิจัยและการดาเนินการตามแผนโครงการของเทศบาล
ส่งผลให้ เทศบาลตาบลชะมาย ก่อเกิดประโยชน์ในอนาคตดังนี้
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกาหนดตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่ง สรุป ได้ว่า เทศบาลตาบลชะมาย มี ตัวชี้วัดสุขภาวะ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม 4) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านการบริหารท้องถิ่น และมี 38

ตัวชี้วัด ซึ่งทีมวิจัยอยู่ระหว่างออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง
หลังจากนั้นจะดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามที่กาหนดไว้ในโครงการชุดวิจัย ซึ่งหลังจากได้ผลการศึกษา
มาแล้ว ทางเทศบาลตาบลชะมาย จะได้ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านสุขภาวะต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อใช้ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และที่
ส าคั ญ ข้ อมู ล จากระบบสารสนเทศจะท าให้แ ก้ ปั ญ หาได้ ถูก จุ ดและสอดคล้อ งกั บ ความต้องการมากขึ้ น
โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ)
2. เทศบาลตาบลชะมาย จะมีตารับอาหารมาตรฐานในรูปแบบของรูปเล่มขนาดพกพา ทั้งสิ้น
35 ตารับ ส าหรับ 7 กลุ่ม ประชากร โดยแบ่ง กลุ่ม อาหารตามกลุ่ม ประชากรในงานวิจัย คือ กลุ่ม ภาวะ
โภชนาการขาด จานวน 5 ตารับ กลุ่มภาวะโภชนาการเกิน จานวน 5 ตารับ กลุ่มเบาหวาน จานวน 5 ตารับ
กลุ่มความดันโลหิตสูง จานวน 5 ตารับ กลุ่มเบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง จานวน 5 ตารับ กลุ่มภาวะ
โภชนาการเกินร่วมกับเบาหวาน จานวน 5 ตารับ และกลุ่มโภชนาการเกินร่วมกับความดันโลหิตสูง จานวน 5
ตารับ โดยรายละเอียดในตารับอาหารจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ปริมาณพลังงานและ
คุณค่าทางโภชนาการระหว่างตารับอาหารดั้งเดิม กับ ตารับอาหารที่พัฒนาแล้ว รวมถึงสรรพคุณของพืชผัก
สมุนไพรที่ใช้ในอาหารแต่ละตารับ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นโดยยังคงยึดรูปแบบการดาเนิน ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
บริบทชุมชนตามแบบแผนการบริโภคที่เหมาะสม
3. เทศบาลตาบลชะมาย จะมี ระบบสารสนเทศสุขภาวะชุมชน พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
ด้วยเทคนิค Responsive Web ทาให้สามารถใช้งานได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ข้อมูลที่จัดเก็บ
และสามารถเรียกดูได้ เช่ น ข้อ มูล พิ กัดบ้านและแหล่ง บริก ารวัตถุดิบ ข้อมู ล แบบแผนการบริโ ภคอาหาร
ผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาวะชุมชน ใน 5 องค์ประกอบหลัก ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศสามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติด้วยแผนภาพ และข้อมูลเชิงแผนที่ที่เข้าใจง่าย สามารถ
เรียกดูผ่าน Google Maps เพื่อ สะดวกในการใช้ข้อมู ลสนับ สนุนการตัดสินใจในการสร้างนโยบายและ
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน
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