ชื่อโครงการนวัตกรรม
“ไตวาย ไม่ตายไว”
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม
๑.๑ อธิบายว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรมคืออะไร (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุของผู้ป่วยโรคไต
2. เพื่อเพิ่มศูนย์บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง
3. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง รักษาที่ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิครบตามแผนการรักษา
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันการเกิดภาวะล้มละลายของผู้ป่วยและครอบครัว
(68 คา)
๑.๒ ผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรมรายด้านที่เลือกไว้อย่างไร (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
สอดคล้ องกับ นวัตกรรมด้านที่ 4 ด้านสุ ขภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลื อดด้ว ยเครื่องไตเทียมที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. สามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือน
สิงหาคม 2561 ถึงปัจจุบัน มีจานวนผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น 102 ราย เป็นประชาชนใน
เขตเทศบาล จานวน 14 ราย และนอกเขตเทศบาล 88 ราย ซึ่งแต่ละรายจะต้องได้รับการ
ฟอกเลือดประมาณ 2-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
2. ผู้ป่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 124,800 บาทต่อเดือน หรือ 1,497,600 บาทต่อปี
3. เทศบาลเมืองชัยภูมิมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณจาก สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จานวน 3,134,437 บาท
4. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้รับการรักษาที่ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิครบตามแผนการ
รักษา

๒. โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อใด (ตอบได้มากกว่า ๑
ข้อ)

(../...) การขจัดความยากจน
(.....) การขจัดความอดอยาก
(../...) การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
(.../..) การศึกษาที่มีคุณภาพ
(../..) ความเท่าเทียมกันทางเพศ
(.....) การมีน้าสะอาดและการสุขาภิบาล
(.....) การเข้าถึงพลังงานสะอาด
(../..) การมีงานทาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(.....) การอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
(../..) การลดความเหลื่อมล้า
(../..) ความยั่งยืนของเมืองและชุมชน
(.....) ความรับผิดชอบในการผลิตและการบริโภค
(.....) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(.....) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
(.....) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน
(.....) การสร้างความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
(../..) ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย
๓. อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (ไม่เกิน
๒๐๐ คา)
๑. การขจัดความยากจน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยจากการต้องจ่ายส่วนต่างที่ไปใช้บริการของหน่วย
บริการเอกชน
๒. การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วย
สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ
๓. การศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ในการปฏิบัติตัว เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม สามารถดูแลตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่นได้
๔. ความเท่าเทียมกันทางเพศ ให้บริการทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกปฏิบัติ
๕. การมีงานทาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ มีการจ้างบุคลากรใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น
๖. การลดความเหลื่อมลา ให้บริการตามมาตรฐานเดียวกันทุกคน
๗. ความยั่งยืนของเมืองและชุมชน ทาให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจว่ามีสถานที่ให้การรักษาแน่นอนต่อเนื่อง
เพราะไม่ต้องย้ายสถานที่รักษาไปตามหน่วยบริการที่สามารถจัดบริการได้
๘. ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น สปสช. สสจ. โรงพยาบาลชัยภูมิ และภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคไตที่
จาเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
๓. ลักษณะของโครงการ

(../...) โครงการที่ริเริ่มใหม่ พ.ศ....๒๕๕๙............
(.....) โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม ชื่อโครงการเดิม................... ซึ่งได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ. .............
(.....) โครงการที่ต่อยอดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ระบุ.........................................พ.ศ. ..........
๔. ความส าคัญของโครงการนวัตกรรม อธิบายว่า โครงการนวัตกรรมมีที่มาและความสาคัญอย่างไรและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องมีคาอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงบวกจากโครงการต่อประชาชนส่วนใหญ่ของท้องถิ่นและโครงการนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหา
สาคัญของท้องถิ่นได้อย่างไร (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในจังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มสูงขึ้น ( ปี 2559-2561 จานวน 21,610 ราย ,
24,540 ราย และ 26,118 ราย ตามลาดับ) มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดในเขตเทศบาล (ปี 25592561 จานวน 27, 45 และ 48 ราย) เดิมผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปรับการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
มีเพียง 3 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอ และการใช้บริการหน่วยเอกชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 5000 บาท คน/
เดือน
เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่เพียงพอ ความแออัด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยว่ามีสถานที่ให้การรักษา
ต่อเนื่องอย่างแน่นอน เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการ หากไม่ได้ดาเนินการโครงการดังกล่าว ผู้ป่วยจะไม่ได้รับการ
รักษาตามแผนการรักษา ทาให้การดาเนินของโรคแย่ลง นาไปสู่การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างที่ผู้ป่วยต้องแบกภาระได้ถึง 3,240,000 บาท (จากผู้มารับบริการตั้งแต่ ส.ค. 2561 - ม.ค. 2562
จานวน 54 ราย) พร้อมทั้งดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควบคู่ไปด้วย เพื่อ
สร้างความตระหนักให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยและคนในชุมชน เพื่อให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม ผลงานต้องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและมาตรการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ อธิบายว่าโครงการแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังของจังหวัดชัยภูมิและเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีแนวโน้มสูงขึ้น
จากสาเหตุหลักของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทาให้มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีความจาเป็น
จะต้องเข้าสู่การบาบัดทดแทนไตเพิ่มมากขึ้น หน่วยไตเทียมที่ให้บริการฟอกเลือดในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิมีไม่
เพียงพอ ผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปฟอกเลือดยังอาเภอใกล้เคียง เช่น จัตุรัส หนองบัวแดง ทาให้เกิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น และเป็นภาระของครอบครัว อีกทั้งได้รับเสียงสะท้อนปัญหาจากผู้ป่วยในชุมชน ไม่สามารถเข้ารับการ
รักษาในสถานบริการไตเทียมของรัฐตามแผนการรักษา จึงต้ องไปรับการรักษาที่หน่วยร่วมบริการของเอกชน
ต้องเสี ย ค่าใช้จ่ ายเพิ่ม จึ ง ได้จั ดตั้งโครงการศูนย์ฟอกเลื อดด้ว ยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิขึ้น เพื่อ
ให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
๕.๒ อธิบายว่าโครงการสอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)

เนื่ องจากเทศบาลเมือ งชั ย ภู มิต ระหนัก ถึง การสร้า งคุ ณภาพชีวิ ต ที่ดี ให้ แก่ ประชาชน ทั้ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังประสบทั้งปัญหาด้านการเข้าถึง
หน่วยบริการ และปัญหาเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้ง โครงการศูนย์บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมือง
ชัยภูมิขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกัน
ได้ และได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยและ
ญาติด้วยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาและดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม
และกลับไปประกอบอาชีพได้ตามกาลังความสามารถ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและภาครัฐ รวมทั้งเกิดการ
สร้างงาน เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
๕.๓ อธิบายว่าโครงการใช้ทรัพยากรทางการบริหารใดบ้าง เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
หรือทรัพยากรอื่น ๆ ในการนาโครงการไปปฏิบัติ (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
จากปัญหาหน่วยไตเทียมที่ให้บริการฟอกเลือดในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิมีไม่เพียงพอ ผู้ป่วยจะต้อง
เดินทางไปฟอกเลือดยังอาเภอใกล้เคียง เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
และเกิดความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดสรรงบประมาณ 2,159,000 บาท ในปี 2559 เพื่อปรับปรุงอาคารตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณตามเกณฑ์กองทุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังราย
ละ 1,500 – 1,700 บาท
3. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลชัยภูมิ
ร่วมมือจัดทาบันทึกข้อตกลง จัดทาแอพพลิเคชั่น “CKD รักษ์ไต”
4. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดหาคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)
5. รพ.ชัยภูมิ เป็นหน่วยรับส่งต่อ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักาอย่างต่อเนื่อง
ทันท่วงที
6. ภาคเอกชนจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
๖. ความสามารถในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม โครงการสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อขยายผลไปยังจังหวัด
ประเทศ หรือภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น โดยต้องแสดงหลักฐานว่าโครงการได้
ก่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมที่คล้ายกันในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรณีโครงการ
เคยได้รับ การถ่า ยทอดไปยังองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือหน่ว ยงานอื่นให้ อธิบายว่า ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ที่ใด อย่างไร (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
ด้ว ยเป็ น องค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่น แห่ งแรกของประเทศไทย ที่ เข้าร่ว มเป็นหน่ว ยบริการกับ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการมีการจัดบริการครบตามเกณฑ์และเกินเกณฑ์มาตรฐานของหน่วย
บริการประจา ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เมื่อมีนโยบายคลินิคหมอครอบครัว จากกระทรวง

สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ จึงคัดเลือกหน่วยบริการของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิเป็นพื้นที่ดาเนินการคลินิคหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster) แห่งเดียวของประเทศไทย ที่
ดาเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานทางด้านสาธารณสุข ของทีมสาธารณสุข
นิเทศก์ของประเทศ และเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน และได้รับเชิญเป็นวิทยาการให้หน่วยงานอื่นที่สนใจ
๗. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม อธิบายว่า โครงการนวัตกรรมมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร ทั้งความยั่งยืน
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ไม่เกิน ๓๐๐ คา)
เป็นตอบสนองต่อ พรบ.กระจายอานาจ ต้นแบบในการจัดการจัดตังศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม
ด้านสังคม โครงการนวัตกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ และภาคีเครือข่าย เพื่อ
แก้ปัญหาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่จาเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ได้รับการรักษาตาม
แผนการรักษา ชะลอการดาเนินของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถดารงชีวิตประจาวันได้
อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการนวัตกรรมนี้ยังมีส่วนสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยและคนในชุมชน เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ประชาชนมีสุขภาพดี สร้างสังคม
ที่น่าอยู่และยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ โครงการนวัตกรรมมีส่วนในการขจัดความยากจน ในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่
เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอย และระยะทางในการเดินทาง ทาให้มีเวลาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และยังสามารถกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
จ้างบุคลากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพยังที่อื่น นาไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ในท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม ทาเลและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ อยู่ในบริเวณอาคารที่ปลอดโปร่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบายและปลอดภัยสาหรับ
ผู้ป่วยและญาติ ทั้งยังนาระบบ.........มาใช้ สาหรับการฟอกเลือด ซึ่งเป็นระบบการฆ่าเชื้อเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของผู้ป่วย และได้มาตรฐานสากล สามารถควบคุมการติดเชื้อภายในศูนย์ไตเทียมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการก้าจัดน้้าเสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้า

๘. ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม โครงการต้องมีการประเมินผล และส ามารถแสดงหลั กฐานในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
๘.๑ โครงการนวัตกรรมมีวิธีการประเมินผลอย่างไรและใช้ตัวชี้วัดใด (อธิบายไม่เกิน ๒๐๐ คา)
1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดและส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการตรวจรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลื อดด้วยเครื่องไตเทียม (ต.ร.ต) เพื่อตรวจติดตามและรับรองการตรวจ
ประเมินทุกปี

2. ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต 9-THAI เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับการฟอกเลือดว่ ามี
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตในทิศทางใด
3.ใช้แบบบันทึกข้อมูลการศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรัง
4.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่องานบริการหน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ
๘.๒ โครงการนวัตกรรมมีผ ลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรโปรดแสดงข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
1.สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยได้อย่างน้อย 5000 บาท /คน/เดือน หรือ 600,000 บาท /คน/ปี
2.ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ต้องการได้และสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
3.ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 96 (การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
๙. การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย โครงการนวัตกรรมต้องแสดงว่ามีการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้องต่างๆ ได้แก่ ประชาชน หน่ว ยงานอื่น ๆ ภาคประชาสั งคม หรือภาคเอกชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถอธิบายได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้างที่มีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการและ
นาโครงการนั้นไปปฏิบัติรวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ โปรดระบุบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เกิน (ไม่เกิน ๓๐๐ คา)
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อนวัตกรรม เริ่มจากมีเสียงสะท้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชัยภูมิที่ป่วยเป็นโรคและต้องได้รับการฟอกเลือด มีความเดือดร้อนในการรับบริการฟอกเลือดด้วยความแออัด
ของโรงพยาบาลรัฐระยะเวลาที่รอนาน และการฟอกเลือดไม่ได้ครบตามแผนการรักษา ซึ่งส่งผลต่อภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วย มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและตัวแทนภาคประชาชน ได้
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา มีมติร่วมกันเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ไตเทียมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตและพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้นาเข้าแผนพัฒนา ปี 2559 เพื่อให้การเกิดความชัดเจน
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้จึงแต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบ
การก่อสร้าง หลังเปิดให้บริการมีการประเมินผลและความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงบริการ
การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมมูลนิธิสมาคมมีการสารวจความคิดเห็นและทาประชาพิจารณ์
ในกลุ่มคณะ อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ แกนนาชุมชน ประธานชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์และมีส่วนร่วมในการ
ประชาสั มพันธ์ให้ ป ระชาชนรับ ทราบอย่างทั่ว ถึงเพื่อให้ ผู้ ป่วยมารับบริการ คณะอนุกรรมการตรวจรับรอง
มาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)ร่วมตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการรักษา
การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการถนนคนเดิน เดิมทีหน้าสถานที่จัดบริการศูนย์ไตเทียมมีร้านค้าซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต้องย้ายร้านค้าเพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย ได้ร่วมประชุมเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข และจัดหาสถานที่เหมาะสมไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ
การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ได้รับความร่วมมือจาก
1. ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นสถานที่ใกล้ เคียง เจ้าหน้าที่ร่ว มสะท้อนและหา
แนวทางแก้ปัญหาในการปรับปรุงสถานที่
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมวิเคราะห์และจัดทาแผนเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการ

3. โรงพยาบาลชัยภูมิ สนับสนุนแพทย์เฉพาะทางโรคไต และคณะทางานคลินิกหมอครอบครัว เพื่อ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ตลอดจนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนด้านวิชาการ ชี้แนะแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดรวมทั้งร่วมกันประเมินการให้บริการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ฟอก
เลือดดาเนินการให้บริการแก่ประชาชนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๐. บทเรียนที่ได้รับ อธิบายบทเรียนที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรม และแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ดี
ขึ้นในปีต่อไป (ไม่เกิน ๒๐๐ คา)
สิ่งที่สาคัญที่ทาให้นวัตกรรมโครงการนี้ประสบความสาเร็จ คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
แผนงาน นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน การร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นเห็นความสาคัญของประชาชน
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับแรก การคิดนอกกรอบ สร้างโอกาสการพัฒนา กล้าลงมือทา ตระหนัก
และเห็นความจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานอย่างจริงจัง
ในการดาเนินงาน ทีมบุคลากรต้องมีข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจถึง ระบบ ระเบียบ เกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆทุกขั้นตอน รวมถึงการจั ดโครงการ กิจกรรมต่างๆให้ต่อเนื่อง สอดคล้อง โดยมีเป้าหมายในการดูแล
สุขภาพประชาชน อย่างครอบคลุม ทั่งถึง เสมอภาค เอาใจใส่เปรียบเสมือนญาติมิตร ตามแนวคิดมุ่งมั่นพัฒนา
บริการและองค์รวมเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้มีโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่จะ
จัดบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน
การปรับปรุงโครงการในอนาคต ควรส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในหน่วยงาน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร

