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NCD Prevention and Control Curriculum for Local Leader

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและสังคม เช่น การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่่�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อสะสม  26,370 คน และมีีผู้้�เสีียชีีวิิตถึึง 85 คน (ข้้อมููลจากรายงานสถานการณ์์โควิิด 19             
กรมควบคุุมโรค วัันที่่� 7 มีีนาคม พ.ศ. 2564) และทำำ�ให้้ประชาชนชาวไทยต้้องใช้้ชีีวิิตแบบปกติิวิิถีีใหม่่ (New Normal)
ทำำ�ให้้การดำำ�รงชีีวิิตเปลี่่�ยนแปลงไป  การเริ่่�มเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุของประเทศไทย โดยสััดส่่วนประชากรกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุได้้
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วเป็็นร้้อยละ 16.5 ในปีี พ.ศ. 2559 และมีีแนวโน้้มจะเพิ่่�มสููงถึึงร้้อยละ 32.2 ในปีี พ.ศ. 2575 นอกจากนี้้�                         
แนวโน้้มผู้้�สููงอายุุที่ต้่� อ้ งอยู่่�ตามลำำ�พังั และเจ็็บป่่วยด้้วยโรคเรื้้อ� รัังเพิ่่�มมากขึ้้น�  ส่่งผลต่่อภาระค่่าใช้้จ่า่ ยทางสุุขภาพที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�
ตามไปด้้วย รวมถึึงความเจริิญก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร โดยอััตราการใช้้เทคโนโลยีีของคนไทย
ในปีี พ.ศ. 2558 พบว่่า มีีการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตร้้อยละ 39.3 คอมพิิวเตอร์์ร้้อยละ 34.9 และโทรศััพท์์มืือถืือร้้อยละ 79.3
ประชาชนสามารถติิดต่่อสื่่�อสาร และเข้้าถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น และการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมที่่�เกิิดจาก
การใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ อ ย่่ า งไม่่ เ หมาะสม มีีปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น ตามการขยายตัั ว ของเศรษฐกิิ จ และ               
ความเป็็นชุุมชนเมืือง ทำำ�ให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศและปริิมาณฝุ่่�นละอองที่่เ� กิินค่่ามาตรฐาน และปริิมาณขยะมููลฝอย
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นที่่�ส่่งผลระยะยาวต่่อสุุขภาพอนามััยของคนไทยทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ซึ่่�งสถานการณ์์ทั้้�งหมดล้้วนแล้้วแต่่     
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงทางด้้านสุุขภาพ ทำำ�ให้้มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่ปรั
� บั เปลี่่ย� นไป อัันจะส่่งผลต่่อสภาวะความเป็็นอยู่่�
ให้้ประชาชนต้้องปรัับตััวให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
การประชุุมส่่งเสริิมสุุขภาพโลกครั้้�งที่่� 1 ที่่�กรุุงออตตาวา วัันที่่� 21 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2529 การประชุุมครั้้�งนี้้�              
ได้ออกกฎบัตรสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2000 โดยมีปฏิบตั กิ ารในการสร้างเสริมสุขภาพ 
จ�ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ การสร้างนโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของปฏิบัติการชุมชน การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  และการปรับระบบบริการสุขภาพ  อีกทั้งแผนการป้องกันและ        
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และ                 
ภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ 3.1 พัฒนากลไกให้ประชาชน องค์กรท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย    
เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค และกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาศักยภาพแกนน�ำด้าน
สุขภาพ (Health Leader) ในชุมชนในด้านเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อ
ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างมีส่วนร่วม 
นอกจากนี้้�แผนปฏิิรููปประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง) ได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ โดยในด้้านสาธารณสุุข กองโรคไม่่ติิดต่่อเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในกิิจกรรมที่่� 2             
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยมีเป้าหมายกิจกรรมปฏิรูปที่  2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อส�ำหรับประชาชน
และผู้ปว่ ย เพือ่ ให้ผูป้ ว่ ยและคนวัยท�ำงานที่เสี่ยงกับโรคไม่ตดิ ต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสงู ได้รบั บริการ
ทางการแพทย์์ และการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพแนวใหม่่ที่มีีป
่� ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพิ่่�มมากขึ้้น�  ด้้วยการบููรณาการบริิการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ  ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและป้้องกัันโรคเข้้ากัับการรัักษาอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนด       
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ตััวชี้้วั� ดั ที่่� 1 นโยบายในที่่ทำ� ำ�งาน (Workplace Policy) และมาตรการในการบููรณาการการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันโรค การตรวจ และเข้้าสู่่ก� ารรัักษาที่่บูู� รณาการเข้้าในระบบบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ และสวััสดิิการ
รวมถึึงการมีีผู้้�ดููแลสุุขภาพหลััก (Chief Health Officer) ในสถานที่่�ทำำ�งานภาครััฐ และเอกชน เป้้าหมายย่่อยที่่� 1.3  
นำำ�ร่่องดำำ�เนิินงานตามนโยบายในที่่�ทำำ�งาน (Workplace Policy) ด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพ  ความรอบรู้้�  และป้้องกััน                            
โรคไม่่ติิดต่่อในที่่ทำ� ำ�งานในภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่่ โดยระยะ
เวลาดำำ�เนิินการระหว่่างปีี พ.ศ. 2564 - 2565
กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข และกองสาธารณสุุขท้้องถิ่่�น กรมส่่งเสริิมการปกครอง
ท้้องถิ่น่� กระทรวงมหาดไทย จึึงได้้ร่ว่ มกัันจััดทำำ�หลัักสููตรในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อสำำ�หรัับผู้้�นำ�ท้
ำ อ้ งถิ่่น� ในครั้้ง� นี้้�ขึ้้น�
โดยการรวบรวมความรู้้�และระดมสมองจากผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัันพััฒนาหลัักสููตรและชุุดเครื่่�องมืือ               
การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อสำำ�หรัับผู้้�นำ�ท้
ำ อ้ งถิ่่น� เพื่อ่� ให้้ผู้้�นำ�ท้
ำ อ้ งถิ่น่� มีีศัักยภาพ เป็็นต้้นแบบในการดููแลสุุขภาพของตนเอง
พร้้อมมีีชุุดเครื่่อ� งมืือบููรณาการงานสาธารณสุุขที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกใน
การดำำ�เนิินงานของผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�นให้้สามารถบริิหารจััดการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เป็็นปััญหาสำำ�คััญ
ของพื้้�นที่่�อย่่างมีีส่่วนร่่วมในระดัับท้้องถิ่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
2.1 เข้้าใจสถานการณ์์ปััญหาและการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อภาพรวมประเทศและพื้้�นที่่�
2.2 ริิเริ่่�มออกแบบโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกััน และควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่�

3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายผูเ้ ข้าอบรม : ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมหรือผู้แทน  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4. ขอบเขตเนื้อหาและรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนทั้ง             
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีขอบเขตเนื้อหา 10 หมวดวิชา (Module) ดังนี้
หมวดวิชาที่ 1 พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโรคไม่ติดต่อ
                  
1.1 ความส�ำคัญของท้องถิ่นกับการจัดการโรคไม่ติดต่อ
หมวดวิชาที่ 2 โรคไม่ติดต่อและหลักการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หมวดวิชาที่ 3 ระบาดวิทยาและชุดข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน
หมวดวิชาที่ 4 การประเมินสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยก�ำหนดของสุขภาพชุมชน
หมวดวิชาที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
                  
5.1 อาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อ
                  
5.2 การออกก�ำลังกายและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย ลดความเสี่ยงและป้องกันควบคุม                          
                    
โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
                 
5.3 การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชน
                 
5.4 กลยุทธ์การควบคุมการบริโภคสุราในชุมชน
                 
5.5 ฝุ่นละออง (PM 2.5) และสารเคมีในสิ่งแวดล้อมกับโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน
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หมวดวิชาที่
หมวดวิชาที่ 
หมวดวิชาที่
                  
หมวดวิิชาที่่�

5.6 ความเครียดกับโรคไม่ติดต่อ และการจัดการลดความเครียด
5.7 การสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) กัับการป้้องกัันควบคุุม                          
โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน        
5.8 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
5.9 การจัดท�ำข้อตกลงในชุมชนและบทบาทความส�ำคัญต่อการพัฒนาท้องถิน่ ด้านโรคไม่ตดิ ต่อ     
6 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
7 การจัดท�ำแผน ออกแบบโครงการ และกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
8 การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับประชาชนในพื้นที่
9 กฎหมายส่่งเสริิมคุ้้�มครองสุุขภาพและกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุม    
โรคไม่ติดต่อ
                  
9.1 งบประมาณ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดวิชาที่ 10 การใช้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน

5. 	รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
			ภาคทฤษฎีี อบรมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Zoom Meeting) และถ่่ายทอดผ่่าน Facebook live, Youtube
ของกองโรคไม่่ติิดต่่อ ระหว่่างวัันที่่� 3 - 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในแต่่ละหมวดวิิชา มีีขอบเขตเนื้้�อหา     
10 หมวดวิิชา (Module) แบ่่งเป็็นรายวิิชาในหลัักสููตรจำำ�นวน 21 รายวิิชา จำำ�นวน 23 ชั่่�วโมง
			ภาคปฏิบัต  ิ หลังจากผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 ทีม โดยแต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา
2 ท่าน ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานในพื้นที่  ทั้งที่เป็นทางการโดยผ่านช่องทางออนไลน์
(Zoom Meeting) และแบบไม่่เป็็นทางการผ่่านทางไลน์์กลุ่่�มทีีมแต่่ละทีีม ซึ่่ง� มีีใบงานเพื่อ่� ประกอบการทำำ�งานของหลัักสููตร
ในภาคปฏิิบััติิ จำ�ำ นวน 4 ใบงาน ได้้แก่่ ใบงานที่่� 1 การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหาพื้้�นที่่� ใบงานที่่� 2 การจััดทำำ�โครงการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ (ระยะสั้น) ใบงานที่ 3 รายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินกิจกรรม และใบงานที่ 4
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม
			ภาคทฤษฎีี  3 - 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2564
			ภาคปฏิิบััติิ 16 สิิงหาคม -  25 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564

7. คณะที่ปรึกษาหลักสูตร
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

ผู้อ�ำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รองผู้อ�ำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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8. คณะท�ำงานหลักสูตร
นางนิตยา พันธุเวทย์        
นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร        
นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์
นางสาวชนิดดา ตรีวุฒิ
นางสาวเบญชญาพัชช์ อนันท์ธณานินท์
นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์   

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค    
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค    
กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                

9. 	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น จัั ด ทำำ� แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารขัั บ เคลื่่� อ นงานป้้ อ งกัั น และควบคุุ ม โรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ                   
ในท้องถิ่นบนพื้นฐานของข้อมูลในพื้นที่
9.2 กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของกระทรวงมหาดไทย นำำ�หลัักสููตรไปขยาย
ผลทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
9.3 บุุคลากรองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมและเป็็นต้้นแบบในการป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่ติดต่อในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
9.4 ประชาชนลดเสี่่�ยง ลดป่่วย ลดการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรจากโรคไม่่ติิดต่่อ
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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ที่่ม� าและความสำำ�คัญ
ั ของ
ชุุดเครื่่อ� งมืือในการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ที่่ม� าและความสำำ�คัญ
ั ของ
ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
จากวิิเคราะห์์งานตามแผนปฏิิรููปประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง) ด้้านสาธารณสุุข ในกิิจกรรมที่่� 2 โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
และการส่่งเสริิมสุุขภาพป้้องกัันโรค โดยมีีเป้้าหมายกิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการสร้้างเสริิม   
สุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันและดููแลรัักษาโรคไม่่ติดิ ต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่่วย พบว่่ามีีช่่องว่่างการ
ทำำ�งานด้้านสาธารณสุุขในท้้องถิ่่�นของบุุคลากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ซึ่่�งเป็็นบุุคลากรด่่านหน้้าในการ
ดููแลประชาชนในพื้้�นที่่ ดั
� งั นั้้�นกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข จึึงได้้จัดั ทำำ�คู่่�มือื ชุุดเครื่่อ� งมืือในการ
ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ เพื่่�อเป็็นคู่่�มืือที่่�ให้้ความรู้้�และแนวทางการปฏิิบััติิในการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุม               
โรคไม่่ติดิ ต่่อที่่บูู� รณาการงานสาธารณสุุขที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยการรวบรวมความรู้้�และระดม
สมองจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ คณะทำำ�งานหลัักสููตรและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คู่่�มืือชุุดเครื่่�องมืือฯ นี้้� ประกอบด้้วย 9 ชุุดเครื่่�องมืือ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้� คู่่�มืือในส่่วนของการวิิเคราะห์์สถานการณ์์
และการประเมิินความเสี่่�ยง ได้้แก่่ ชุุดเครื่่อ� งมืือในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์โรคไม่่ติดิ ต่่อในชุุมชน ชุุดเครื่่อ� งมืือการประเมิิน
ความเสี่่ย� งในชุุมชน คู่่�มืือในส่่วนของการจััดการลดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อ (3 อ. 2 ส.) ได้้แก่่ ชุุดเครื่่อ� งมืือ
ในการประเมิินและการดััดแปลงสููตรอาหารเพื่่�อสุุขภาพ  ชุุดเครื่่�องมืือการออกกำำ�ลัังกายลดโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน                   
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินและเฝ้้าระวัังยาสููบในชุุมชน ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินการติิดสุุรารายบุุคคล  และชุุดเครื่่�องมืือ
แบบประเมิินความเครีียดด้้วยตนเองและแบบคััดกรองโรคซึึมเศร้้า คู่่�มืือในส่่วนของการจััดแผนที่่�ทางเดิินยุุทธศาสตร์์
เพื่่�อให้้ความรู้้�และแนวทางในการจััดทำำ�แผน ออกแบบโครงการและกิิจกรรมการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อในชุุมชน
ได้้แก่่ ชุุดเครื่่อ� งมืือการจััดทำำ�แผนที่่ท� างเดิินยุุทธศาสตร์์ และคู่่�มืือในส่่วนของการประเมิินผลโครงการหรืือกิิจกรรม ได้้แก่่
ชุุดเครื่่�องมืือการติิดตามประเมิินผลโครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ
นอกจากนี้้�ในส่่วนท้้ายของคู่่�มืือชุุดเครื่่�องมืือฯ จะมีีแบบฟอร์์มใบงานในการริิเริ่่�มออกแบบโครงการหรืือกิิจกรรม
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่ขั้้น� รวบรวม วิิเคราะห์์สถานการณ์์ ตลอดไปจนเสร็็จสิ้้น� การดำำ�เนิินโครงการ
ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่� มีีรายละเอีียด ดัังนี้้� แบบฟอร์์มใบงานที่่� 1 การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหาพื้้�นที่่�            
แบบฟอร์์มใบงานที่่� 2 การจััดทำำ�โครงการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� (ระยะสั้้�น) แบบฟอร์์มใบงานที่่� 3 รายงาน
ความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินกิิจกรรม  และแบบฟอร์์มใบงานที่่� 4 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานโครงการ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้บุุคลากร
ด่่านหน้้าในการดููแลประชาชนในพื้้�นที่่� ได้้ความรู้้�และแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่� และบริิหารจััดการป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อได้้อย่่างประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่�
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ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�

1

ชุุดเครื่่อ� งมืือในการวิิเคราะห์์
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
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ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 1 ชุุดเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 3 : ระบาดวิิทยาและชุุดข้้อมููลที่่ใ� ช้้การวิิเคราะห์์สถานการณ์์การป้้องกัันโรคไม่่ติดิ ต่่อในชุุมชน
โดย ผศ. ดร.ศุุภวรรณ มโนสุุนทร

การวัดทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
1. การนับ (Count) เพือ่ บอกขนาดของปัญหา โดยการนับจ�ำนวนปัญหาหรือจ�ำนวนเหตุการณ์ของปัญหา เช่น
จ�ำนวนคนตายโรคหั ว ใจ จ�ำนวนคนป่ ว ยโรคหั ว ใจ จ�ำนวนกลุ ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน จ�ำนวนคนอ้ ว น จ�ำนวนคน                       
ไม่ออกก�ำลังกาย จ�ำนวนคนดื่มเหล้า จ�ำนวนคนสูบบุหรี่
				  ข้้อตกลงในการนัับ คืือ ต้้องนัับเหตุุการณ์์หรืือนัับปััญหา ด้้วยข้้อตกลงหรืือคำำ�จำำ�กััดความที่่�เป็็น      
มาตรฐานเดียวกัน
				  ข้อดี คือ ท�ำได้เร็ว ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
				  ข้้อจำำ�กััด คืือ ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบปััญหาได้้ เช่่น จำำ�นวนโรคเบาหวานในตำำ�บล ก มากกว่่า
หรืือน้้อยกว่่าตำำ�บล ข
2. อัตรา (Rate) เพื่อบอกขนาดปัญหา โดยการน�ำจ�ำนวนเหตุการณ์มาหารด้วยจ�ำนวนประชากรในช่วงเวลา   
ที่สนใจศึกษา เช่น อัตราตายโรคหัวใจ อัตราป่วยโรคหัวใจ อัตรากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความชุกภาวะอ้วน ความชุก   
การไม่ออกก�ำลังกาย ความชุกการดื่มเหล้า ความชุกการสูบบุหรี่
				  สูตรอัตราที่ใช้บ่อยในระบาดวิทยาเชิงพรรณนา คือ อัตราตาย อัตราป่วย ความชุกการเกิดโรค              
อุบัติการณ์การเกิดโรค
				  ข้อดี คือ เปรียบเทียบปัญหาได้ เช่น อัตราป่วยโรคเบาหวานพบร้อยละ 20 ในเพศชาย และพบ              
ร้อยละ 30 ในเพศหญิง
				  ข้้อจำำ�กััด การหาตััวหาร คืือ ประชากรในช่่วงเวลาของการเกิิดเหตุุการณ์์สนใจ
อัตราตายอย่างหยาบ

=  

จ�ำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากโรค/เหตุการณ์ ในระยะเวลาที่ศึกษา
ประชากรกลางปีในระยะเวลาที่ศึกษา

อัตราป่วย

=

จ�ำนวนผู้ที่ป่วยจากโรค/เหตุการณ์ ในระยะเวลาที่ศึกษา
ประชากรกลางปีในระยะเวลาที่ศึกษา

อัตราอุบัติการณ์

=

จ�ำนวนรายใหม่ของโรค/เหตุการณ์ ในระยะเวลาที่ศึกษา
ประชากรกลุ่มเสี่ยง (Population at risk)

อัตราความชุก

=

จ�ำนวนรายใหม่และเก่าของโรค/เหตุการณ์ ในระยะเวลาที่ศึกษา
ประชากรในช่วงระยะเวลาที่ท�ำการศึกษา
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แบบส�ำรวจข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ใช้ในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น
ข้อมูลทางระบาดวิทยา
1

ข้อมูลตาย

2

ข้อมูลป่วย

3

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ

4

ข้อมูลปัจจัยก�ำหนดทางสังคม

5

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 

6

ข้อมูลการใช้/ให้บริการสุขภาพ 

7

ข้อมูลโครงการ/ผลการด�ำเนินงาน

8

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขที่ใช้
ในการท�ำงาน

การวัด

แหล่งข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

จ�ำนวน

หน้าเว็บ.....

ตัวอย่าง
จ�ำนวนคนตายจากโรคหัวใจขาดเลือด

อัตรา

รายงาน.....

ตัวอย่าง
อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด

ปีที่พบ

3-5 ปีย้อนหลัง

10
10

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�
ชุุดเครื่่อ� งมืือการประเมิิน
ความเสี่่ย� งในชุุมชน

11
11

2

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
GM
SPHY

OM
AN
OM

ETER

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 2 ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิิน
ความเสี่่�ยงในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินความเสี่่�ยงในชุุมชน เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 4 : การประเมิินสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพชุุมชน
โดย นพ.พงศ์์เทพ วงศ์์วัชั รไพบููลย์์

เครื่่�องมืือประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ ยกตััวอย่่าง เครื่่�องมืือในการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อ          
โรคหััวใจและโรคหลอดเลืือดสมองในประเทศไทย เช่่น แอพพลิิเคชััน Thai CV risk calculator ซึ่่�งคำำ�นวณจากข้้อมููล
ปััจจััยเสี่่�ยงของแต่่ละบุุคคล พร้้อมทั้้�งประมวลผลและให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้น
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แบบบัันทึึกผลการประเมิินตนเองเพื่่�อการจััดการลดเสี่่�ยง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ชื่่�อ - สกุุล ................................................................................................................................................เพศ......................
วััน/เดืือน/ปีี เกิิด .............................................................................. อายุุ .............................. ปีี .............................. เดืือน
ส่่วนสููง ................ เซ็็นติิเมตร น้ำำ��หนัักจริิง ................... กิิโลกรััม (น้ำำ�� หนัักที่่�ควรจะเป็็น ............... ถึึง ................ กิิโลกรััม)
ค่่าดััชนีีมวลกาย (Body Weight Index: BMI) .............................. กิิโลกรััม/ตารางเมตร รอบเอวจริิง ............. เซ็็นติิเมตร
(รอบเอวที่่�ควรจะเป็็น ไม่่เกิิน .................................................. เซ็็นติิเมตร กรุ๊๊�ปเลืือด .........................................................
ที่่�อยู่่� ............................................................................................................................ โทรศััพท์์ .........................................
สถานที่่�ทำำ�งาน ......................................................................................................................................................................
อาชีีพ/ลัักษณะงานที่่ทำ� ำ� .......................................................................................................................................................
บุุคคลที่่�สามารถติิดต่่อได้้ในกรณีีฉุุกเฉิิน ................................................................................. เกี่่�ยวข้้องเป็็น ......................
ที่่�อยู่่� ......................................................................................................... โทรศััพท์์ ............................................................

ข้้อมููลการตรวจสุุขภาพ : ผลการตรวจสุุขภาพครั้้�งสุุดท้้ายในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ระดัับความดัันโลหิิตสููง .............../............. มิิลลิิเมตรปรอท น้ำำ��ตาลในเลืือด ............................................. มิิลลิิกรััม%
ระดัับไขมัันคลอเลสเตอรอล ..................... มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร ระดัับไขมัันไตรกรีีเซอร์์ไรด์์ ................ มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร   
ระดัับ LDL คลอเลสเตอรอล .................... มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร ระดัับ HDL คลอเลสเตอรอล ............. มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

โรคประจำำ�ตััว (ถ้้ามีี)

.................................... เบาหวาน        .................................... ความดัันโลหิิต .................................. ไขมัันในเลืือดสููง   
.................................... ภาวะซึึมเศร้้า   .................................... ภาวะซึึมเครีียด .................................... หััวใจขาดเลืือด
.................................... หลอดเลืือดสมอง/อััมพฤกษ์์ อััมพาต .............................. อื่่�น ๆ ระบุุ..............................................

พฤติิกรรมเสี่่�ยง

• รสชาติิของอาหารที่่รั� ับประทาน
............................ หวาน     ............................ มััน     ............................เค็็ม     ............................ เผ็็ด
• ชนิิดของอาหารที่่�ชอบ
................ เนื้้�อแดงปรุุงแต่่ง ได้้แก่่ แฮม เบคอน ไส้้กรอก กุุนเชีียง
................ อาหารปิ้้�ง/ย่่าง
................ อาหารหมัักดอง ได้้แก่่ ปลาร้้า ผลไม้้ดอง
................ อาหารหมัักดอง
• กิิจกรรมทางกาย/การออกกำำ�ลัังกาย
...................... มีีวิิถีีชีีวิิตนั่่�ง ๆ นอน ๆ มากกว่่า 4 ชั่่�วโมงต่่อวััน (เช่่น นั่่�งทำำ�งาน เล่่นเกมส์์ ดููโทรทััศน์์)
เดิินวัันละ ..................................... ก้้าว
ออกกำำ�ลัังกาย ระบุุ ระยะเวลาการออกกำำ�ลัังกายแต่่ละครั้้�ง และความถี่่� ........................................................................
• มีีภาวะซึึมเศร้้า/ความเครีียดที่่�จััดการไม่่ได้้
................................ มีี
................................ ไม่่มีี
• สููบบุุหรี่่�
................................ สููบ
................................ ไม่่สููบ
• ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ�
................................ ดื่่�ม
................................ ไม่่ดื่่�ม

โรคของคนในครอบครััว (ญาติิสายตรงใกล้้ชิิดทางพัันธุุกรรม)

.............................................................................................................................................................................................
.............../.................../................
วัันที่่�บัันทึึก
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

การประเมิินสุุขภาพที่่�แนะนำำ� (สำำ�หรัับคนทั่่�วไป) แยกตามอายุุ ดัังนี้้�
อายุุ 15 - 34 ปีี
• วััดความดัันโลหิิต
• วััดส่่วนสููง - น้ำำ��หนัักเพื่่�อค้้นหา
ภาวะโภชนาการ

อายุุ 35 - 49 ปีี
• วััดความดัันโลหิิต
• วััดส่่วนสููง - น้ำำ�� หนัักเพื่่�อค้้นหา
ภาวะโภชนาการ

อายุุมากกว่่า 60 ปีี
• วััดความดัันโลหิิต
• วััดส่่วนสููง - น้ำำ�� หนัักเพื่่�อค้้นหา
ภาวะโภชนาการ

• ตรวจมะเร็็งปากมดลููก
โดยทำำ� PAP Smear (เฉพาะหญิิง
ที่่�เคยมีีเพศสััมพัันธ์์แล้้ว)

• ตรวจไขมััน น้ำำ�ต
� าลในเลืือด
• ตรวจมะเร็็งปากมดลููก โดยทำำ�
PAP smear (หญิิง)

• ตรวจการได้้ยิินโดยการซัักประวััติิ
• ตรวจการมองเห็็น (โดย Snellen test)
• ตรวจไขมััน น้ำำ�ต
� าลในเลืือด

• ตรวจมะเร็็งเต้้านมด้้วยตนเอง

• ตรวจมะเร็็งเต้้านมด้้วยตนเอง
และโดยแพทย์์

• ตรวจมะเร็็งปากมดลููกโดยทำำ�
PAP smear
• ตรวจมะเร็็ งเต้้ านมด้้ ว ยตนเองและ
โดยแพทย์์
• ตรวจมะเร็็งลำำ�ไส้้โดยตรวจเลืือดและ
ในอุุจจาระ

การประเมิินค้้นหาปััจจััยเสี่่�ยง (สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีประวััติิเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค)
โรคที่่�พบ
โลหิิตจางจากธาตุุเหล็็ก

ประวััติิที่่�บ่่งบอกถึึงความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค
การตรวจที่่�แนะนำำ�
คนยากจน คนที่่�มีีภาวะทุุพโภชนาการ คนที่่�มีีพยาธิิปากขอ Hematocrit/Hemoglobin
หรืือตรวจพบว่่าซีีด

โลหิิตจางธาลััสซีีเมีีย

คนที่่�เป็็น หรืือมีีญาติิสายตรงเป็็นธาลััสซีีเมีีย และต้้องการ Hemoglobin typing
วางแผนก่่อนแต่่งงาน

ไขมัันในเลืือดสููง

คนที่่�อ้้วน ความดัันโลหิิตสููง เป็็นเบาหวาน สููบบุุหรี่่�จััด มีีญาติิ Cholesterol, Triglyceride,
สายตรงที่่�มีีโรคไขมัันสููง
HDL-C

เบาหวาน

คนที่่อ้� ว้ น ประวััติญ
ิ าติิสายตรงเป็็นเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง Fasting blood sugar

ธััยรอยด์์บกพร่่อง

ผ่่าตััดธััยรอยด์์ เคยทานไอโอดีีนกััมมันั ตรัังสีี

TSH, T4

ซิิฟิิลิิส, หนองใน

ผู้ข้� ายบริิการทางเพศ คนที่่มีีคู่
� น�่ อนหลายคน

VDRL หรืือ RPR, Gram stain
for GC

เอดส์์

ผู้้�ขายบริิการทางเพศ คนที่่�มีีคู่�่นอนหลายคน ติิดยาเสพติิด Anti HIV
ชายรัักร่่วมเพศ

วััณโรค

ผู้้�ที่่�ต้้องอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับผู้้�ป่่วยวััณโรคเกิินกว่่า 25 ชั่่�วโมงต่่อ Tuberculin test
สััปดาห์์ ผู้้�ที่่�มีีภููมิคุ้้�มกั
ิ ันต่ำำ�� เช่่น ผู้้�ป่่วยเอดส์์
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

การประเมิินค้้นหาปััจจััยเสี่่�ยง (สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีประวััติิเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค) (ต่่อ)
โรคที่่�พบ

ประวััติิที่่�บ่่งบอกถึึงความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค

การตรวจที่่�แนะนำำ�

พยาธิิ

อาศััยในแหล่่งที่่�มีีพยาธิิระบาด ได้้แก่่ ภาคอีีสาน ภาคใต้้ Stool for parasite
ชอบกิินของสุุก ๆ ดิิบ ๆ มีีประวััติิคนในครอบครััวเป็็นพยาธิิ
หรืือเป็็นมะเร็็งท่่อน้ำำ��ดีี

มะเร็็งลำำ�ไส้้

ญาติิสายตรงเป็็นมะเร็็งลำำ�ไส้้และทวารหนััก บุุคคลที่่มีีติ่่
� �งเนื้้�อ Stool occult blood/
ในลำำ�ไส้้
colonoscope

ที่่�มา: http://www.thaiclinic.com/medbible/healthexam.html

ค่่าตััวเลข (ปกติิ) ที่่�คุุณควรทราบ
* ความดัันโลหิิตขณะพััก		

ไม่่เกิิน 120/80 มิิลลิิเมตรปรอท

* ระดัับน้ำำ��ตาล 		

70-100 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

* ระดัับ LDL คลอเลสเตอรอล 		ต่ำำ��กว่่า 130 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร
* ระดัับ HDL คลอเลสเตอรอลหญิิง 		

สููงกว่่า 50 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

* ระดัับ HDL คลอเลสเตอรอลชาย

สููงกว่่า 40 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

* ระดัับไขมัันไตรกรีีเซอร์์ ไรด์์

	ต่ำำ��กว่่า 150 มิิลลิิกรััม/เดซิิลิิตร

* รอบเอว ค่่าปกติิ ไม่่เกิิน ส่่วนสููง (เซ็็นติิเมตร)/2
*	ดััชนีีมวลกาย ค่่าปกติิ 18.5 - 22.9 กิิโลกรััม/ตารางเมตร
สููตรคำำ�นวณ ค่่าดััชนีีมวลกาย =

น้ำำ��หนัักตััว (กิิโลกรััม)
ส่่วนสููง (เมตร) X ส่่วนสููง (เมตร)

แบบประเมิิน/คััดกรองเพื่่�อหาความเสี่่�ยงในตััวท่่าน (หากมีีความเสี่่�ยง จะได้้ปฏิิบััติิการลดเสี่่�ยงได้้ตรงจุุด)
ที่่�มา: http://www.thaincd.com/document/file/download/knowledge/คู่่�มืือองค์์กรรัักษ์์สุุขภาพ.pdf
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�

3

ชุุดเครื่่อ� งมืือในการประเมิิน
และการดััดแปลงสููตรอาหารเพื่่อ� สุุขภาพ

16
16

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 3 ชุุดเครื่่�องมืือในการประเมิิน
และการดััดแปลงสููตรอาหารเพื่่�อสุุขภาพ
ชุุดเครื่่�องมืือในการประเมิินและการดััดแปลงสููตรอาหารเพื่�อ่ สุุขภาพเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน :
5.1 อาหารป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
โดย ผศ. ดร.ชนิิดา ปโชติิการ และ ดร.ปรารถนา ตปนีีย์์

เครื่องมือในการประเมินอาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องมือวัดระดับความเค็มของอาหาร
- วัดระดับความเค็มของเกลือเพื่อช่วยควบคุม
ปริมาณความเค็ม
- แถบสีบอกระดับความเค็มของเกลือ อ่านผลง่าย
ชัดเจน
- ระดับความเค็มจาก 0.4-1.4 %

เครื่องมือวัดระดับความเค็มของอาหาร
- วัดระดับความหวาน Brix Refractometer
- ความเข้มข้น 1 บริกซ์ เท่ากับน�้ำตาลซูโครส        
1 กรัม ในสารละลาย 100 กรัม

กระดาษซับความมัน
กระดาษไขซั บมั น ผิ ว หน้ า ของอาหาร หากอาหาร         
มีน�้ำมั น  จะท�ำให้ ก ระดาษไขโปร่ ง แสง ยิ่ ง น�้ำมั น              
มีปริมาณมากกระดาษไข จะยิ่งใสโปร่งแสง
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แนวทางการสร้างเครือข่าย

การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการในท้องถิ่น
		
 ผู้น�ำท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมให้ชุมชุนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค NCDs ซึ่งจะท�ำให้เกิดเป็นระบบ
เครืือข่่ายที่่�เป็็นศููนย์์รวมของชุุมชน เช่่น การรวมกลุ่่�มกัันปลููกผัักพื้้�นบ้้านเพื่่�อใช้้ในครััวเรืือนและจำำ�หน่่ายให้้กัับโครงการ
อาหารกลางวัันเด็็กและโรงพยาบาล โดยมีีเกษตรอำำ�เภอ / จัังหวััด เป็็นพี่่�เลี้้�ยง
		
 มีีการเชื่่�อมโยงให้้นัักกำำ�หนดอาหาร / นัักโภชนาการ / โภชนากร มาให้้ความรู้้�เรื่่�องคุุณค่่าทางโภชนาการ
และการทำำ�ตำำ�รัับอาหารจากผัักพื้้�นบ้้านในการป้้องกัันโรค และเป็็นพี่่�เลี้้�ยงในการแนะนำำ�ความรู้้�ในการใช้้อาหาร                          
ในการป้องกันโรค
		
 มีีการเชื่่�อมโยงระหว่่าง อสม. บุุคลากรทางการแพทย์์ / สสอ. / สสจ. ในการติิดตามประเมิินสุุขภาพชุุมชน
และให้ค�ำแนะน�ำ
		
 ผู้น�ำท้องถิ่น น�ำปัญหาและอุปสรรคมาประชุมกับชุมชนและหาทางแก้ไข

			 กิจกรรมฐานการเรียนรู้
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
1. ฐานการเรียนรู้ เรื่อง ความต้องการพลังงานระหว่างวัน / ธงโภชนาการ
2. ฐานการเรีียนรู้้� เรื่่�อง อาหาร หวาน มััน เค็็ม และวิิธีีการ / เทคนิิคในการลดหวานมัันเค็็ม / การอ่่านฉลาก
โภชนาการ
3. ฐานการเรียนรู้ เรื่อง อาหารแลกปลี่ยน
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

			โลโก้อาหารเพื่อสุขภาพ

		
			สื่อการสอนอาหารเพื่อสุขภาพ
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ผักพื้นบ้าน 4 ภาคเพื่อป้องกันโรค
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�

4

ชุุดเครื่่อ� งมืือการออกกำำ�ลังั กาย
ลดโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 4 ชุุดเครื่่�องมืือการออกกำำ�ลัังกาย
ลดโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการออกกำำ�ลัังกายลดโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน :
5.2 การออกกำำ�ลัังกายและกิิจกรรมเคลื่่�อนไหวทางกาย ลดความเสี่่�ยง
และป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
โดย ผศ. ดร.มนต์์ชััย โชติิดาว
ชุดเครื่องมือฝึกปฏิบัติการอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด และความหนักของการออกก�ำลังกาย
ข้้อ 1. จงหาอััตราการเต้้นของหััวใจสููงสุุดของตนเอง (สููตรคำำ�นวณ Maximum Heart Rate : MHR = 220 - อายุุ)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. จงวัดชีพจรขณะพักของตนเอง (จับ 1 นาที)
อุปกรณ์ : นาฬิกาจับเวลา หรือ นาฬิกาทั่วไป                                    

............................................................... ครั้ง ต่อ นาที
		
ข้อ 3. กิจกรรมตามหา “อัตราการเต้นของชีพจร”
อุปกรณ์ : นาฬิกาจับเวลา หรือนาฬิกาทั่วไป
ภายหลังจากการท�ำกิจกรรม จับชีพจร 15 วินาที  นับได้กี่ครั้ง (จ�ำนวนครั้ง x 4)  บันทึกผลในตาราง
ยืนแกว่งแขน 1 นาที

ยืนอยู่กับที่ยกเข่าสูง 1 นาที

กระโดดตบ 1 นาที

อััตราการเต้้นของชีีพจร
............................................... ครั้้�งต่่อนาทีี
คิิดเป็็นกี่่� % จาก MHR
…………………......................……………………
..................................................................
…………………......................……………………
..................................................................

อััตราการเต้้นของชีีพจร
............................................... ครั้้�งต่่อนาทีี
คิิดเป็็นกี่่� % จาก MHR
…………………......................……………………
..................................................................
…………………......................……………………
..................................................................

อััตราการเต้้นของชีีพจร
............................................... ครั้้�งต่่อนาทีี
คิิดเป็็นกี่่� % จาก MHR
…………………......................……………………
..................................................................
…………………......................……………………
..................................................................
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุดเครื่องมือฝึกปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมการออกก�ำลังกาย
ชื่อสกุล....................................................................................... อายุ ............ ปี น�้ำหนัก ......... กก. ส่วนสูง .......... ซม.
เป้าหมาย ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ออกกำำ�ลัังกาย ..................... วัันต่่อสััปดาห์์  ระยะเวลา .......................(สััปดาห์์/เดืือน)  ตั้้�งแต่่ ................. ถึึง .....................
อบอุ่่�นร่่างกาย (Warm-up)
กิิจกรรม

เวลา

ระยะทาง จำำ�นวน
เซต

จำำ�นวน
ครั้้�ง

ความหนััก

หมายเหตุุ

จำำ�นวน
ครั้้�ง

ความหนััก

หมายเหตุุ

การฝึกระบบหัวใจไหลเวียนเลือด (Cardio Training)
กิิจกรรม

เวลา

ระยะทาง จำำ�นวน
เซต

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength Training) หรือ การฝึกในรูปแบบอื่นๆ
กิิจกรรม

เวลา

ระยะทาง จำำ�นวน
เซต

จำำ�นวน
ครั้้�ง

ความหนััก

หมายเหตุุ

เวลา

ระยะทาง จำำ�นวน
เซต

จำำ�นวน
ครั้้�ง

ความหนััก

หมายเหตุุ

คลายอุ่น (Cool-down)
กิิจกรรม
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่�องมืือการออกกำำ�ลัังกาย (Exercise) และกิิจกรรมเคลื่่�อนไหวทางกาย (Physical Activity)
ที่่�ส่่งผลต่่อการลดลงของโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs)
คู่่�มืือและคำำ�แนะนำำ�ในการออกกำำ�ลัังกายในช่่วงอายุุต่่าง ๆ
กลุ่มอายุ
เด็กอายุ
5-17 ปี

ระยะเวลาในการ
ออกก�ำลังกาย
ออกก�ำลังกายอย่างน้อย
60 นาที/วัน

ระดับ
ความหนัก
ปานกลาง-หนัก

ผู้ใหญ่อายุ
18-64 ปี

ออกก�ำลังกายระหว่าง
150-300 นาที/สัปดาห์

ระดับปานกลาง

ออกก�ำลังกายอย่างน้อย
75-150 นาที/สัปดาห์

ระดับหนัก

ผู้ใหญ่อายุ
65 ปีขึ้นไป

ผู้หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอด

ออกก�ำลังกายอย่างน้อย
150 นาที/สัปดาห์

กิจกรรมและระยะเวลา
เสริิ ม สร้้ า งกล้้ า มเนื้้� อ และกระดููกอย่่ า งน้้ อ ย          
3 วััน/สััปดาห์์ เช่่น การกระโดดเชืือก การวิ่่�ง   
การจ๊๊อกกิ้้�ง กิิจกรรมกีีฬาต่่างๆ เน้้นการเล่่น
เป็็นกลุ่่�ม และการเคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ
ออกกำำ�ลัั งกายด้้ วยกิิ จกรรมกีีฬาต่่ างๆ เช่่น    
การเดิินเร็็ว การจ๊๊อกกิ้้�ง การวิ่่�ง การว่่ายน้ำำ��   
เพื่่อ� ฝึึกความทนทานระบบหััวใจไหลเวีียนเลืือด
และเน้้นการเสริิมสร้้างกล้้ามเนื้้�อ อย่่างน้้อย    
2 วัันต่่อสััปดาห์์ เช่่น การฝึึกด้้วยแรงต้้านจาก      
เวทเทรนนิ่่�ง หรืือจากน้ำำ�� หนัักตััว

ระดับปานกลางหรือ ผู้้�สููงอายุุควรทำำ�กิจิ กรรมที่่ห� ลากหลาย การออก
สูงกว่า
กำำ�ลัังกายมีีองค์์ประกอบที่่�เน้้นเรื่่�องสมดุุลใน
การทำำ�งาน การเคลื่่�อนไหว และการฝึึกความ
แข็็งแรง 3 วัันต่่อสััปดาห์์ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการท�ำงานและป้องกันการหกล้ม
ระดับความหนัก
กิิจกรรมเป็็นแบบแอโรบิิค เสริิมสร้้างกล้้ามเนื้้�อ
ปานกลาง
และความอ่่อนตััว

ที่มา : https://bjsm.bmj.com/content/54/24/1451 องค์การอนามัยโลก 2020
การก�ำหนดความหนักในการมีกิจกรรมทางกายและการออกก�ำลังกาย
%HRR
RPE (Borg Scale)
ความหนัก
METs
%HRmax
Talk Test
น้อย
<3
35-54
20-39
6-11 ไม่ค่อยเหนื่อย
ร้องเพลงได้
กิิจกรรม เช่่น เดิิน 1-2 กม./ชั่่�วโมง (2 METs)
ปานกลาง
3-6
55-69
40-59 12-13 เหนื่อยเล็กน้อย ร้องเพลงไม่ได้ พูดเป็นประโยคได้
กิิจกรรม เช่่น เดิินเร็็ว 3-4 กม./ชั่่�วโมง (3 METs) ปั่่�นจัักรยาน (4 METs) ทำำ�งานบ้้าน ทำำ�สวน (3-5 METs)
หนัก
>6
70-89
60-84
14-16 เหนื่อยมาก
พูดได้เป็นค�ำ ๆ
กิิจกรรม เช่่น วิ่่�งเหยาะๆ (7 METs) ฟุุตบอล เทนนิิส แบดมิินตััน (4 METs) กระโดดเชืือก (10 METs)
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�

5

ชุุดเครื่่อ� งมืือการประเมิิน
และเฝ้้าระวัังยาสููบในชุุมชน
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 5 ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิิน
และเฝ้้าระวัังยาสููบในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินและเฝ้้าระวัังยาสููบในชุุมชน เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน :
5.3 การลดการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ยาสููบในชุุมชน
โดย รศ. ดร.มณฑา เก่่งการพานิิช
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดการบริิโภคยาสููบในชุุมชน ประกอบด้้วยกิิจกรรมตามแนวทางสร้้างเสริิมสุุขภาพ (Ottawa
charter) มีีทั้้�งหมด 5 กิิจกรรม ดัังนี้้�

กิิจกรรมที่่� 1 สร้้างนโยบายสาธารณะ
สำำ�รวจข้้อมููลปััญหาการสููบบุุหรี่่�ในชุุมชน
 จััดตั้้�งคณะกรรมการ/คณะทำำ�งาน
 จััดเวทีีคืืนข้้อมููลเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�และความตระหนััก
      1) ให้้มีีการจััดทำำ�แผนการควบคุุมยาสููบในชุุมชน
        2) ผลัักดัันให้้เกิิดการกำำ�หนดมาตรการ/กติิการ่่วมกััน
 ประกาศมาตรการ/กติิกาให้้สาธารณะรัับทราบและเป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
 รณรงค์์ในโอกาสวัันสำำ�คััญ เช่่น วัันงดบุุหรี่่�โลก วัันเข้้าพรรษา
 สำำ�รวจพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ของประชาชน


MILK
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ลำำ�ดัับ เลขที่่�บ้้าน

ชื่่�อสมาชิิก

เพศ
ช/ญ

อายุุ
(ปีี)

ไม่่เคย เคยสููบแต่่ ปััจจุุบััน
สููบ เลิิกแล้้ว สููบ

สููบ
สููบ
บุุหรี่่� มวนเอง ยานััตถุ์์� มานาน ทุุกวััน
โรงงาน
หรืือยาเคี้้�ยว (ปีี) หรืือไม่่

ปััจจุุบัันสููบบุุหรี่่�

สููบ มีีปััญหาสุุขภาพ/
กี่่�มวน โรคที่่�เกิิดจากบุุหรี่่�
ต่่อวััน
มีี
ไม่่มีี

แบบสำำ�รวจพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ของประชาชนในโครงการ ..................................................................................................................................................... แผ่่นที่่� ...............
หมู่่�ที่่� ............... หมู่่�บ้้าน .............................................. ตำำ�บล ...................................... อำำ�เภอ ............................................ จัังหวััด ..............................................
ผู้้�สำำ�รวจ .............................................................................. วัันที่่สำ� ำ�รวจ .........................................................

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

กิิจกรรมที่่� 2 สร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อ/ที่่�ไม่่เอื้้�อ








สำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ร้้านค้้า สถานที่่�สาธารณะ
อบรม/ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการและแกนนำำ�ในการจััดสถานที่่ปล
� อดบุุหรี่่�ตามกฎหมาย
จััดสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่�ตามกฎหมาย ติิดป้้าย/สติ๊๊�กเกอร์์
ขัับเคลื่่�อนเทศกาลงานบุุญปลอดบุุหรี่่�
ติิดป้้าย/โปสเตอร์์รณรงค์์ให้้ความรู้้�พิิษภััยบุุหรี่่�
สำำ�รวจสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่�
สำำ�รวจร้้านขายบุุหรี่่�

แบบสำำ�รวจสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่�ในโครงการ .....................................................................................................................
หมู่่�ที่่� .......... หมู่่�บ้้าน ............................................ตำำ�บล ......................อำำ�เภอ .............................จัังหวััด .......................          
ผู้้�สำำ�รวจ .....................................................................วัันที่่สำ� ำ�รวจ ...................................................แผ่่นที่่� ......................
ลำำ�ดัับ

ประเภท

ชื่่�อหรืือประเภทของสถานที่่�
ที่่�ต้้องเป็็นสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่�

มีีป้้าย
เครื่่�องหมาย/สััญลัักษณ์์
ห้้ามสููบบุุหรี่่�หรืือไม่่

ลัักษณะป้้าย/
เครื่่�องหมาย
ชั่่�วคราว

ถาวร

ประเภทของสถานที่่� …............... ให้้ผู้้�ทำำ�การสรุุปภาพรวม ใส่่ ก1 - ก5 ตามประเภทของสถานที่่�ในช่่องประเภท
ก1 = สถานบริิการสาธารณสุุข เช่่น รพ.สต. คลิินิิก ร้้านขายยา ร้้านนวดแผนไทย เป็็นต้้น
ก2 = สถานศึึกษา เช่่น โรงเรีียน ศููนย์์เด็็กเล็็ก ศููนย์์การศึึกษานอกโรงเรีียน สถานที่่�ฝึึกอบรม
ก3 = สถานที่่�ใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน เช่่น วััด ศาลาประชาคม/ศาลาอเนกประสงค์์  
ก4 = การขนส่่ง เช่่น รถยนต์์โดยสาร สถานที่่�รอรถ  
ก5 = อื่่�น ๆ

29
29

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แบบสำำ�รวจร้้านขายบุุหรี่่�ในโครงการ ..............................................................................................................................  
หมู่่�ที่่� ............. หมู่่�บ้้าน ................................................ตำำ�บล .................อำำ�เภอ .......................จัังหวััด ...........................                  
ผู้้�สำำ�รวจ ......................................................................... วัันที่่�สำำ�รวจ ...................................................แผ่่นที่่� ................
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อร้้านค้้า/ชื่่�อเจ้้าของร้้านหรืือ
สถานที่่�ที่่�มีีการขายบุุหรี่่� เช่่น
ตลาดนััดที่่� ..............

ประเภท
บุุหรี่่�ซอง/
โรงงาน

บุุหรี่่�มวนเอง

ยาฉุุน/ยาตั้้�ง

อื่่�น ๆ

กิิจกรรมที่่� 3 ปฏิิบััติิการเพื่่�อสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง






สร้้างเสริิมกิิจกรรมชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง ด้้วยการอบรม/ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการและแกนนำำ�ในการควบคุุมยาสููบ
(กฎหมาย การช่่วยเลิิก)
อบรมให้้ความรู้้�แก่่คนในชุุมชนและคนในครอบครััว
ส่่งเสริิมการนำำ�แผนไปปฏิิบััติิ มีีการติิดตามกำำ�กัับอย่่างต่่อเนื่่�อง และประเมิินผล
ติิดตามความก้้าวหน้้าโครงการ
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แบบติิดตามความก้้าวหน้้าโครงการ
1. ชื่่�อโครงการ ……….................................................................................………………………………………………………………
2. ชุุมชน/หมู่่�บ้้าน ........................... ตำำ�บล ............................อำำ�เภอ ................................จัังหวััด .................................
ส่่วนที่่� 1 การดำำ�เนิินงาน
1.1 การดำำ�เนิินกิิจกรรม (รายงานผลการดำำ�เนิินงานทุุกกิิจกรรม)
กิิจกรรมที่่� 1 ……………………………....................................................................................................………………………
รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ผลสำำ�เร็็จที่่�เกิิดจากการทำำ�กิิจกรรม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ภาพถ่่ายที่่�สอดคล้้องกัับกิิจกรรม จำำ�นวน 2 ภาพ (พร้้อมคำำ�อธิิบายใต้้ภาพ)

กิิจกรรมที่่� 2 ……………………………………………….
กิิจกรรมที่่� 3 ……………………………………………….
กิิจกรรมที่่� 4 ……………………………………………….
ส่่วนที่่� 2	ผลลััพธ์์ของการดำำ�เนิินงาน
2.1 จำำ�นวนครััวเรืือนในชุุมชน ...................................... ครััวเรืือน จำำ�นวนที่่�เข้้าร่่วม ................................ ครััวเรืือน
2.2 จำำ�นวนผู้้�สููบบุุหรี่่�ในชุุมชน ............................... คน จำำ�นวนผู้้�สููบบุุหรี่่�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ/กิิจกรรม ............... คน
			 ผู้้�สููบบุุหรี่่�เลิิกได้้ ...................... คน ลดละได้้ ............................ คน
2.3 มีีคณะกรรมการ ............................ คน ประกอบด้้วย ......................................................................
2.4 มีีการอบรมคณะทำำ�งานและแกนนำำ� ......................... ครั้้�ง รวมผู้้�เข้้าร่่วมอบรม ................................. คน
2.5 มีีการกำำ�หนดมาตรการชุุมชนเกี่่�ยวกัับการควบคุุมยาสููบ (   ) มีี
(   ) ไม่่มีี
			 ถ้้ามีี ระบุุมาตรการที่่�เกิิดขึ้้�น .........................................................................................................................
2.6 จำำ�นวนร้้านค้้าในชุุมชน ............................... แห่่ง และเข้้าร่่วมกิิจกรรม/ให้้ความร่่วมมืือ ............................แห่่ง
2.7 มีีสถานที่่ที่� ต้่� อ้ งจััดเป็็นเขตปลอดบุุหรี่่ต� ามกฎหมาย ............................ แห่่ง และมีีการจััดแล้้ว ....................แห่่ง
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

2.8 มีีสถานศึึกษา/โรงเรีียนในชุุมชน ........................... แห่่ง และได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมในโรงเรีียน .................... แห่่ง
			 กิิจกรรมที่่ทำ� ำ�ในโรงเรีียน ได้้แก่่ .....................................................................................................................
			 จำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมดของสถานศึึกษา ................ คน มีีการทำำ�กิิจกรรมครอบคลุุมนัักเรีียน ..................คน
			 มีีนัักเรีียนสููบบุุหรี่่� ................................. คน จััดกิิจกรรมช่่วยเลิิกให้้นัักเรีียนเข้้าร่่วม ............................. คน
  
ช่่วยให้้นัักเรีียนเลิิกได้้ ............................ คน และลดได้้ ....................... คน
ส่่วนที่่� 3	ปััญหา/อุุปสรรค
ประเด็็นปััญหา/อุุปสรรค

แนวทางการแก้้ ไข
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

กิิจกรรมที่่� 4 พััฒนาทัักษะส่่วนบุุคคล
สำำ�รวจหรืือคััดกรองการสููบบุุหรี่่�
 จััดกิิจกรรมช่่วยเลิิกบุุหรี่่�ทั้้�งในสถานบริิการและในชุุมชน
 ติิดตามกระตุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเลิิกได้้สำำ�เร็็จ
 ทำำ�โครงการโรงเรีียนปลอดบุุหรี่่� (จััดกิิจกรรมรณรงค์์ในโรงเรีียน ป้้องกัันนัักสููบหน้้าใหม่่ และจััดกิิจกรรม
ช่่วยเลิิกสำำ�หรัับกลุ่่�มเสี่่�ยง มีีการเรีียนการสอน กิิจกรรมพิิเศษนอกชั้้�นเรีียน ฯลฯ)
 กิิจกรรมสร้้างแรงจููงใจ การให้้ประกาศ/รางวััลผู้้�ที่่�เลิิกได้้สำำ�เร็็จ
 คััดกรองพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�


การลงรหััสการคััดกรองและการบริิการเลิิกบุุหรี่่�
การคััดกรองการสููบบุุหรี่่�

การคััดกรองการสููบบุุหรี่่�สามารถออกทำำ�การคััดกรองนอกสถานบริิการก็็ได้้ แต่่ควรคััดกรองด้้วย แบบฟอร์์ม ดัังนี้้�

แบบคััดกรองพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�
ชื่่�อ ..................................................................... นามสกุุล ...................................................... อายุุ ............ ปีี HN .....................
ว/ด/ป ที่่�คััดกรอง ............................................................................ เลขบััตรประชาชน ..............................................................
ที่่�อยู่่� ...............................................................................................................................................................................................
คํําชี้้�แจง ให้้ทํําเครื่่�องหมาย  ตรงข้้อคํําถาม
การคััดกรองบุุหรี่่�
1.	ท่่านสููบบุุหรี่่�หรืือไม่่ (ในระยะเวลา 1 เดืือนที่่�ผ่่านมา)
			
 ไม่่เคยสููบ ตลอดชีีวิิตไม่่สููบเลย (1B52)
 เคยสููบแต่่เลิิกแล้้ว (1B51)
			
 สููบ (1B50) ตอบข้้อ 2 และ 3
……........ สููบนาน ๆ ครั้้�ง ….......……. สููบเป็็นครั้้�งคราว ….........…. สููบเป็็นประจํํา
(คััดกรอง DM, HT เกี่่�ยวกัับการสููบบุุหรี่่�ส่่งออกแฟ้้ม NCDSCREEN)
		
2.	ท่่านสููบบุุหรี่่�กี่่�มวนต่่อวััน
			
 1 - 10 มวนต่่อวััน (น้้อย)
			
 11 - 19 มวนต่่อวััน (ปานกลาง)
			
 20 มวนขึ้้�นไป (มาก)

(1B501)
(1B502)
(1B503)

		
3. ระยะเวลาที่่�ท่่านสููบบุุหรี่่�มวนแรกหลัังตื่่�นนอน
			
 น้้อยกว่่า 30 นาทีี
			
 มากกว่่า 30 นาทีีแต่่น้้อยกว่่า 1 ชั่่�วโมง
			
 1 ชั่่�วโมงหรืือมากกว่่า
			
 ไม่่ระบุุรายละเอีียด

(1B504)
(1B505)
(1B506)
(1B509)
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การให้้บริิการ
 Brief Advice การให้้คำำ�แนะนํําแบบสั้้�น (1B530)
			
 Counseling Advice การให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อการเลิิกบุุหรี่่� (1B531)
			
 Counseling Advice+Medicine การให้้คำำ�ปรึึกษาและให้้ยาเพื่อ่� การเลิิกบุุหรี่่� (1B532)
การติิดตาม

ติิดตาม 1 เดืือน
 สููบเท่่าเดิิม 
 สููบลดลง
 ไม่่สููบ

(1B54)
(1B540)
(1B541)
(1B542)

ติิดตาม 3 เดืือน (1B55)	ติิดตาม 6 เดืือน
 สููบเท่่าเดิิม  (1B550)  สููบเท่่าเดิิม
 สููบลดลง (1B551)  สููบลดลง
 ไม่่สููบ
(1B552)  ไม่่สููบ

(1B56)
(1B560)
(1B561)
(1B562)

ในการประเมิิน จะมีี 4 รหััสเพื่่�อคััดกรองพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ว่่า เป็็นผู้้�สููบบุุหรี่่�หรืือไม่่ ดัังนี้้�
		 1B50** หมายถึึง ผู้้�มารัับบริิการมีีพฤติิกรรมสููบบุุหรี่่� (ในระยะเวลา 1 เดืือนที่่ผ่� ่านมา)
		 1B51* หมายถึึง ผู้้�มารัับบริิการมีีพฤติิกรรมเคยสููบบุุหรี่่�แต่่เลิิกแล้้ว
		 1B52* หมายถึึง ผู้้�มารัับบริิการมีีพฤติิกรรมไม่่เคยสููบบุุหรี่่�
		 1B509** หมายถึึง ผู้้�มารัับบริิการมีีพฤติิกรรมสููบบุุหรี่่� ไม่่ระบุุรายละเอีียด
หมายเหตุุ *กรณีีไม่่สููบหรืือสููบแต่่เลิิกแล้้วไม่่ต้้องถามต่่อ ** กรณีีสููบให้้ถามต่่อเพื่่�อส่่งเข้้ารัับบริิการ
** กรณีีสููบบุุหรี่่� ให้้สอบถามต่่อเพื่่�อประเมิินการเสพติิดบุุหรี่่� ดัังนี้้�
การประเมิินพฤติิกรรมการเสพติิดบุุหรี่่�เพื่่�อพิิจารณารููปแบบการรัักษา จะมีีคํําถาม 2 ข้้อและมีีรหััสดัังนี้้� คืือ
	ข้้อ 1 ปริิมาณการสููบ : ท่่านสููบบุุหรี่่�กี่่�มวนต่่อวััน (มีี 3 รหััสให้้เลืือก)
		1B501 = สููบบุุหรี่่� 1 - 10 มวนต่่อวััน
		1B502 = สููบบุุหรี่่� 11 - 19 มวนต่่อวััน
		 1B503 = สููบบุุหรี่่� 20 มวนขึ้้�นไปต่่อวััน
ข้้อ 2 การติิดบุุหรี่่� : ระยะเวลาที่่�ท่่านสููบบุุหรี่่�มวนแรกหลัังตื่่�นนอน (มีี 3 รหััสให้้เลืือก)
		1B504 = สููบบุุหรี่่�มวนแรกหลัังตื่่�นนอน น้้อยกว่่า 30 นาทีี 
		 1B505 = สููบบุุหรี่่�มวนแรกหลัังตื่่�นนอน มากกว่่า 30 นาทีีแต่่น้้อยกว่่า 1 ชั่่�วโมง
		 1B506 = สููบบุุหรี่่�มวนแรกหลัังตื่่�นนอน 1 ชั่่�วโมง หรืือมากกว่่า
เมื่่�อสอบถามพฤติิกรรมการเสพติิดบุุหรี่่�แล้้ว ผู้้�ให้้บริิการควรประเมิินการติิด ให้้บริิการช่่วยเลิิกตามอาการหรืือตาม
ความเหมาะสมเพื่่�อมุ่่�งให้้ผู้้�สููบบุุหรี่่�สามารถเลิิกได้้ (ข้้อพึึงตระหนัักคืือ ผู้้�ที่่�เสพติิดมาก เช่่น สููบในปริิมาณมากและสููบทัันทีี
เมื่่�อตื่่�นนอน ก็็ควรให้้การบํําบััดที่่�เข้้มข้้น ไม่่ควรให้้แค่่ Brief Advice) โดยมีีทางเลืือกในการให้้บริิการและรหััสให้้บริิการ ดัังนี้้�
การให้้บริิการและการให้้รหััส : สํําหรัับผู้้�ที่่�เข้้ารัับการบํําบััดเพื่่�อเลิิกบุุหรี่่�
		 1B530 คืือ การให้้คำ�ำ แนะนํําผู้ติ้� ดิ บุุหรี่่แ� บบสั้้น� (Brief Advice: BA) สามารถดำำ�เนิินการโดยบุุคลากรสาธารณสุุข
ที่่ค� ลิินิกิ OPD NCD คลิินิกิ ต่่าง ๆ รวมถึึงการให้้บริิการในพื้้�นที่่แ� บบคลิินิกิ เคลื่่อ� นที่่ห� รืือการเยี่่ย� มบ้้าน
		1B531 คืือ การให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อการเลิิกบุุหรี่่� (Counseling Advice: CA) ซึ่่�งพิิจารณาส่่งเข้้าคลิินิิกเลิิกบุุหรี่่�
		1B532 คืือ การให้้คำำ�ปรึึกษาและให้้ยาเพื่่�อเลิิกบุุหรี่่� (Counseling Advice + Medicine) พิิจารณาตาม
ความเหมาะสมเพื่่�อส่่งเข้้าคลิินิิกเลิิกบุุหรี่่�และอาจต้้องพบแพทย์์
การลงข้้อมููลเมื่่อ� ดำำ�เนิินการติิดตามประเมิินผลเพื่่อ� ดููผลการบํําบััด/รัักษา จะเป็็นดัังแผนผัังต่่อไปนี้้�
ในระบบจะมีีการลงบัันทึึกพฤติิกรรมการเลิิกที่่� 1, 3 และ 6 เดืือน ซึ่่�งเป็็นการติิดตามหลัังให้้คำำ�แนะนํํา ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญ
มากในการช่่วยให้้กํําลัังใจและเสริิมแรงเพื่่�อให้้ผู้้�สููบสามารถก้้าวข้้ามอุุปสรรคต่่าง ๆ ทั้้�งในตััวเอง เช่่น อาการอยาก ความเครีียด
และปััจจััยทางสัังคม เช่่น เพื่่�อนชวนในวงดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การเข้้าสัังคม จึึงควรมีีการติิดตามในระยะ 3, 7, 14 วััน 1, 2,
3, 6 เดืือน โดยนััดติิดตาม 14 วััน 1, 2, 3, 6 เดืือน ทั้้�งนี้้� ในการรายงานให้้รายงาน 1 เดืือน 3 เดืือน และ 6 เดืือน และ
กรณีีที่่�ตอบว่่าเลิิกสููบแล้้ว ก็็ควรตามต่่อให้้ครบ 12 เดืือนเพื่่�อป้้องการการกลัับไปสููบซ้ำำ��

34
34

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

1B54 การติิดตามระยะเวลา 1 เดืือน
(ลง 14 วััน และ1 เดืือน) 
1B540 สููบอยู่่�ปริิมาณเท่่าเดิิม 
1B541 ลดปริิมาณที่่สูู� บลงได้้
1B542 ไม่่สููบแล้้ว

1B55 การติิดตามระยะเวลา 3 เดืือน
(ลง 2 และ 3 เดืือน) 
1B550 สููบอยู่่�ปริิมาณเท่่าเดิิม 
1B551 ลดปริิมาณที่่สูู� บลงได้้
1B552 ไม่่สููบแล้้ว

1B56 การติิดตาม 
ระยะเวลา 6 เดืือน 
1B560 สููบอยู่่�ปริิมาณเท่่าเดิิม
1B561 ลดปริิมาณที่่สูู� บลงได้้
18562 ไม่่สููบแล้้ว

การประเมิินและติิดตามผลลััพธ์์ของการบำำ�บััด
แผนผังรหัสการประเมินการสูบบุหร�่และการชวยเลิกบุหร�่ (1B5)
สูบ (1B50)

เคยสูบแตเลิกแลว (1B51)

ปร�มาณการสูบ

1 - 10 มวน
(1B501)

11 - 19 มวน
(1B502)

ไมสูบ (1B52)

มวนแรกหลังตื่นนอน

≥ 20 มวน
(1B503)

≤ 30 นาที
(1B504)

> 30 นาที < 1 ชั่วโมง
(1B505)

≥ 1 ชั่วโมง
(1B506)

การใหบร�การ (1B53)

อยางสั้น (1B530)

ใหคำปร�กษา (1B531)

ใหคำปร�กษา + ยา (1B532)

การติดตาม

1 เดือน (1B54)
เทาเดิม
(1B540)

ลดลง
(1B541)

3 เดือน (1B55)
ไมสูบ
(1B542)

เทาเดิม
(1B550)

ลดลง
(1B551)
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6 เดือน (1B56)
ไมสูบ
(1B552)

เทาเดิม
(1B560)

ลดลง
(1B561)

ไมสูบ
(1B562)

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

กิิจกรรมที่่� 5 พััฒนาบริิการสุุขภาพ







คััดกรองการสููบบุุหรี่่�ในผู้้�ป่่วยที่่�มารัับบริิการ
มีีคลิินิิกหรืือหน่่วยบริิการช่่วยเลิิกบุุหรี่่�ในสถานบริิการ
จััดกิิจกรรมช่่วยเลิิกบุุหรี่่�ทั้้�งในสถานบริิการ (ในคลิินิิกโรคเรื้้�อรััง) และในชุุมชน
ติิดตามกระตุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเลิิกได้้สำำ�เร็็จ
จััดหาตััวช่่วย เช่่น สมุุนไพร นวดกดจุุดเท้้า การส่่งต่่อ
คััดกรองสุุขภาพผู้้�สููบบุุหรี่่�/และผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากบุุหรี่่�

00
01
05
02
04

03
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No. .................................

แบบคััดกรองสุุขภาพผู้้�สููบบุุหรี่่� / และผู้้�ที่่� ได้้รัับผลกระทบจากบุุหรี่่�

วัันที่่�เข้้ารัับบริิการ .........................................................................................................................................
ชื่่�อ - สกุุล ........................................................ อายุุ ................... ปีี เพศ  ชาย  หญิิง HN...................................
เลขที่่�บััตรประชาชน             
ที่่�อยู่่� ……......................................................…… วัันเดืือนปีีเกิิด ..................................... จัังหวััดที่่�เกิิด .........................................
สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หม้้าย  หย่่าร้้าง จำำ�นวนบุุตร .............................. คน
การศึึกษา................................................................................... อาชีีพ...........................................................................................
บุุคคลที่่�สามารถติิดต่่อได้้.....................................................................โทรศััพท์์..........................เกี่่�ยวข้้องเป็็น .............................
BW
Height
BMI
BP (mmHg) PR (ครั้้�ง/min) RR (ครั้้�ง/min) O2 SAT
ท่่านมีีโรคประจํําตััวหรืือไม่่

 ไม่่มีี
 มีี ระบุุ.................................  เคยเป็็นวััณโรค
 ไม่่เคยสููบบุุหรี่่�  ได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสองจาก..........................................................
 เคยสููบแต่่เลิิกแล้้ว มานาน .....................ปีี
(เดิิมสููบมานาน.....................ปีี จํํานวนบุุหรี่่�ที่่�สููบ......................./วััน)

ข้้อมููลพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�
ชนิิดบุุหรี่่ที่� ่�สููบ/เคี้้�ยว/อม
 บุุหรี่่�ก้้นกรอง/โรงงาน  บุุหรี่่�มวนเอง/ยาเส้้น/ใบจาก  ยานััตถ์์หรืือยาเคี้้�ยว  อื่่น� ๆ ระบุุ .........................
ระยะเวลาที่่�สููบทั้้�งสิ้้�น...............................................................ปีี
(เริ่่�มสููบมวนแรกอายุุ................................................ปีี)
คํําถามวััดระดัับการติิดนิิโคติิน (Fagerstrom test for level of nicotine dependence)
	คำำ�ถาม
0 คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน
3 คะแนน
1. โดยปกติิคุุณสููบบุุหรี่่�กี่่�มวนต่่อวััน
10 มวนหรืือ 11 - 20 มวน 21 - 30 มวน 31 มวนขึ้้�นไป 
(ช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่านมาคุุณสููบบุุหรี่่� ................. มวน/วััน) น้้อยกว่่า
2. หลัังตื่่�นนอนตอนเช้้าคุุณสููบบุุหรี่่�มวนแรกเมื่่�อไหร่่
มากกว่่า 60 31 - 60 นาทีี  6 - 30 นาทีี  ภายใน 5 นาทีี 
นาทีีหลัังตื่่�น
หลัังตื่่�น
หลัังตื่่�น
หลัังตื่่�น
3. คุุณสููบบุุหรี่่จั� ดั ในชั่่ว� โมงแรกหลัังตื่่น� นอนโดยสููบมากกว่่า
ไม่่ใช่่
ใช่่
ในช่่วงอื่่�นของวััน
4. การสููบบุุหรี่่�มวนไหนที่่คุ� ุณไม่่อยากเลิิกมากที่่สุ� ุด
มวนอื่่�น ๆ
มวนแรก
ในตอนเช้้า
5. คุุณรู้้�สึึกลํําบากหรืือยุ่่�งยากไหมที่่�ต้้องอยู่่�ในเขต
ไม่่รู้้�สึึกลํําบาก รู้้�สึึกลํําบาก
“ปลอดบุุหรี่่�” เช่่น ที่่�ประชุุม รถเมล์์ ร้้านอาหาร
6. คุุ ณ ยัั ง ต้้ อ งสููบบุุ ห รี่่� แม้้ จ ะเจ็็ บ ป่่ ว ยนอนพัั ก ตลอดใน
ไม่่ใช่่
ใช่่
โรงพยาบาล
คะแนนรวมของระดัับการติิดนิิโคติิน ..................................... คะแนน
 ประเมิินได้้คะแนนไม่่เกิิน 4 คะแนน แสดงว่่าผู้้�สููบบุุหรี่่�มีีระดัับการเสพติิดนิิโคติินค่่อนข้้างต่ำำ��
 ประเมิินได้้คะแนนมากกว่่า 6 คะแนน แสดงว่่าผู้้�สููบบุุหรี่่�มีีระดัับการเสพติิดนิิโคติินค่่อนข้้างสููง
บุุคคลในครอบครััว/คนใกล้้ชิิดที่่�สููบบุุหรี่่�  มีี   ระบุุ...............................  ไม่่มีี 
ท่่านเคยพยายามเลิิกสููบบุุหรี่่�หรืือไม่่
 ไม่่เคย  เคย จํํานวน .............. ครั้้ง� ครั้้ง� ล่่าสุุดเมื่่อ� ............... ปีีที่่�ผ่า่ นมา
โดยเคยเลิิกบุุหรี่่�ได้้นานที่่�สุุดเป็็นระยะเวลา .............................. (วััน/สััปดาห์์ เดืือน/ปีี)
ด้้วยวิิธีีการ
 เลิิกด้้วยตนเองแบบหัักดิิบ  
 ขอคํําแนะนํําจากเพื่่�อน
 ปรึึกษาแพทย์์หรืือบุุคลากรสุุขภาพ 
 ใช้้ยาช่่วยเลิิกบุุหรี่่�
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�บํําบััดช่่วยเลิิกบุุหรี่่� .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
นััดติิดตามที่่� .............................................................................................. วัันที่่� ...........................................................................
การตรวจร่่างกาย
A  สููบบุุหรี่่� / สััมผััสบุุหรี่่� / ทํํางานสััมผััสฝุ่่�นควัันเป็็นประจํํา
		 ไอหรืือแน่่นอกหรืือหายใจเหนื่่�อยฉัับพลัันเมื่่�ออากาศเปลี่่�ยนแปลง
		 มีีเสมหะมากกว่่า 2 ช้้อนโต๊๊ะต่่อวััน
		 ไอเรื้้�อรัังเป็็น ๆ หาย ๆ รวมกัันนานมากกว่่า 3 เดืือนใน 1 ปีี
B  ไอเป็็นเลืือด
		 ประวััติิสััมผััสวััณโรค  
 ไอเรื้้�อรัังเป็็น ๆ หาย ๆ รวมกัันนานมากกว่่า 3 เดืือนใน 1 ปีี
 เบื่่�ออาหาร น้ำำ��หนัักลด (> 5% BW within 1 month or > 10% within 3 months)
		 ไข้้ต่ำำ�� ๆ เป็็น ๆ หาย ๆ เรื้้�อรัังติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน
		 เหงื่่�อออกกลางคืืนติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน
		 อื่่�น ๆ .........................................................................
Physical examination
• General appearance :
 obese
 well built
• Cervical lymph nod : ....................................................................
• Lung:       barrel shaped chest
• อื่่�น ๆ .....................................................................................................

 cachexia

Investigation
แบบบัันทึึก peak flow meter (โดยนัักกายภาพบํําบััด)
การรัักษาของแพทย์์/ผู้้�ตรวจ
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Plan		  CXR  CXR with spirometry  CXR with sputum AFB  ให้้เลิิกบุุหรี่่�
การติิดตาม
 นััดไปโรงพยาบาลวัันที่่� .......................................................................................................................................................
 นััดไป รพ.สต. วัันที่่� ............................................................................................................................................................
การบริิการทางการพยาบาล

ข้้อเสนอแนะ
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�
ชุุดเครื่่อ� งมืือการประเมิิน
การติิดสุุรารายบุุคคล
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6

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 6 ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิิน
การติิดสุุรารายบุุคคล
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินการติิดสุุรารายบุุคคล เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน :
5.4 กลยุุทธ์์การควบคุุมการบริิโภคสุุราในชุุมชน
โดย นพ.พงศ์์เทพ วงศ์์วัชั รไพบููลย์์
ชุุดเครื่่อ� งมืือการประเมิินการติิดสุุรารายบุุคคล ใช้้แบบประเมิินปััญหาการดื่่มสุ
� รุ า (AUDIT : Alcohol Use Disorders
Identification Test)  
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

แบบประเมิินปััญหาการดื่่�มสุรุ า
AUDIT : Alcohol Use Disorders Identification Test
ชื่อ....................................................................................................................เพศ  ชาย   หญิง
อายุ...........................ปี
วันที่ประเมิน.............../.............../................. เลขที่ (HN)...........................................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน ...................................................................................................................................................................
คําชี้แจง : คําถามแต่ละข้อต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์การดื่มสุราในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยสุรา หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทุกชนิด ได้แก่ เบียร์ เหล้า สาโท กระแช่ วิสกี้ สปายไวน์ เป็นต้น ขอให้ตอบตามความเป็นจริง
ข้อคําถาม
1.คุณดื่มสุราบ่อยเพียงไร
2.เลือกตอบเพียงข้อเดียว
เวลาที่คุณดื่มสุรา โดยทั่วไปแล้วคุณดื่มประมาณ
เท่าไรต่อวัน หรือ

0

1

2

3

4

ไม่เคยเลย

เดือนละครั้ง
หรือน้อยกว่า

2-4 ครั้ง
ต่อเดือน

2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์

4 ครั้งขึ้นไป 
ต่อสัปดาห์

1-2
ดื่มมาตรฐาน

3-4
ดื่มมาตรฐาน

5-6
ดื่มมาตรฐาน

7-9
ดื่มมาตรฐาน

ตั้งแต่ 10 ดื่ม
มาตรฐานขึ้นไป

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเบียร์ เช่น สิงห์ ไฮเนเกน ลีโอ เชียร์ 1-1.5 กระป๋อง 2-3 กระป๋อง/ 3.5-4 กระป๋อง/ 4.5-7 กระป๋อง/
ไทเกอร์ ช้าง ดื่มประมาณเท่าไรต่อวัน หรือ
1/2-3/4 ขวด 1-1.5 ขวด
2 ขวด
3-4 ขวด

7 กระป๋อง/
4 ขวดขึ้นไป

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเหล้าเช่น แม่โขง หงส์ทอง หงส์
ทิพย์ เหล้าขาว 40 ดีกรี ดื่มประมาณเท่าไรต่อวัน

2-3 ฝา

1/4 แบน

1/2 แบน

3/4 แบน

1 แบนขึ้นไป

3.บ่อยครั้งเพียงไรที่คุณดื่มตั้งแต่ 6 ดื่มมาตรฐาน
ขึ้นไป หรือเบียร์ 4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่ขึ้นไป 
หรือเหล้าวิสกี้ 3 เป็กขึ้นไป

ไม่เคยเลย

น้อยกว่า
เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์
ละครั้ง

ทุกวัน หรือ
เกือบทุกวัน

4.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งเพียงไรที่คุณพบว่า
คุณไม่สามารถหยุดดื่มได้ หากคุณได้เริ่มดื่มไปแล้ว

ไม่เคยเลย

น้อยกว่า
เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์
ละครั้ง

ทุกวัน หรือ
เกือบทุกวัน

5.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณไม่ได้ทํา
สิ่งที่คุณควรจะทําตามปกติ เพราะคุณมัวแต่ไป       
ดื่มสุราเสีย

ไม่เคยเลย

น้อยกว่า
เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์
ละครั้ง

ทุกวัน หรือ
เกือบทุกวัน

6.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณต้องรีบ
ดื่มสุราทันทีในตอนเช้า เพื่อจะได้ดําเนินชีวิตตาม
ปกติ หรือถอนอาการเมาค้างจากการดื่มหนักในคืน
ที่ผ่านมา

ไม่เคยเลย

น้อยกว่า
เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์
ละครั้ง

ทุกวัน หรือ
เกือบทุกวัน

7.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณรู้สึกไม่ดี 
โกรธหรือเสียใจ เนื่องจากคุณได้ทําบางสิ่งบางอย่าง
ลงไปขณะที่คุณดื่มสุราเข้าไป

ไม่เคยเลย

น้อยกว่า
เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์
ละครั้ง

ทุกวัน หรือ
เกือบทุกวัน

8.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณไม่
สามารถจําได้วา่ เกิดอะไรขนึ้ ในคืนที่ผ่านมา     
เพราะว่าคุณได้ด่มื สุราเข้าไป

ไม่เคยเลย

น้อยกว่า
เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์
ละครั้ง

ทุกวัน หรือ
เกือบทุกวัน

9.ตัวคุณเองหรือคนอื่นเคยได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นผล 
จากการดื่มสุราของคุณหรือไม่

ไม่เคยเลย

เคย แต่ไม่ได้เกิด
ขึ้นในปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้นใน
ช่วงหนึ่งปีที่แล้ว

10.เคยมีแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือ
เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใย   
ต่อการดื่มสุราของคุณหรือไม่

ไม่เคยเลย

เคย แต่ไม่ได้เกิด
ขึ้นในปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้นใน
ช่วงหนึ่งปีที่แล้ว

คะแนนรวม

41
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คะแนน

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

การเทีียบปริิมาณแอลกอฮอล์์ในเครื่่�องดื่่�มที่่�เป็็นดื่่�มมาตรฐาน (Standard Drink) ในคำำ�ตอบข้้อ 2 และ 3 ของ AUDIT
หนึ่่�งดื่่�มมาตรฐานเท่่ากัับแอลกอฮอล์์ 10 กรััม
• เหล้้าแดง 35 ดีีกรีี : 2 ฝ่่าใหญ่่ หรืือ 30 cc = 1 ดื่่�มมาตรฐาน,
หาก 1 แบนมีี 350 cc : 1/4 แบน = 3 ดื่่�มมาตรฐาน, 1/2 แบน = 6 ดื่่�มมาตรฐาน, 1 แบน = 12 ดื่่�มมาตรฐาน
หาก 1 ขวดมีี 700 cc : 1/4 ขวด = 6 ดื่่�มมาตรฐาน, 1/2 ขวด= 12 ดื่่�มมาตรฐาน, 1 ขวด= 24 ดื่่�มมาตรฐาน
• เหล้้าขาว 40 ดีีกรีี : 1 เป็็ก หรืือ 50 cc = 1.5 ดื่่�มมาตรฐาน
• เบีียร์์ 5 % เช่่น สิิงห์์ ไฮเนเกน ลีีโอ เชีียร์์ ไทเกอร์์ ช้้างดราฟ : 3/4 กระป๋๋อง/ขวดเล็็ก = 1 ดื่่�มมาตรฐาน, 1 ขวดใหญ่่ 660 cc = 2.5 ดื่่�มมาตรฐาน
• เบีียร์์ 6.4 % เช่่น ช้้าง : 1/2 กระป๋๋อง หรืือ 1/3 ขวดใหญ่่ = 1 ดื่่�มมาตรฐาน
• ไวน์์ 12 % : 1 แก้้ว 100 cc = 1 ดื่่�มมาตรฐาน, ไวน์์คููเลอร์์ 1 ขวด = 1 ดื่่�มมาตรฐาน
• น้ำำ��ขาว อุุ กระแช่่ 10% : 3 เป๊๊ก/ตอง/ก๊๊ง หรืือ 150 cc = 1 ดื่่�มมาตรฐาน
• สาโท สุุราแช่่ สุุราพื้้�นเมืือง 6% : 4 เป๊๊ก/ตอง/ก๊๊ง หรืือ 200 cc = 1 ดื่่�มมาตรฐาน
	ที่่�สำำ�คััญ อย่่าลืืมว่่าผู้้�ดื่่�มส่่วนใหญ่่มัักไม่่ทราบปริิมาณการดื่่�มของตนที่่ชั� ัดเจน และมัักประมาณการดื่่�มต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิง และเครื่่�องดื่่�มแต่่ละชนิิด แต่่ละยี่่�ห้้อ       
มีีขนาดบรรจุุที่่�แตกต่่างกััน ข้้อมููลที่่�ได้้เป็็นเพีียงการประมาณการดื่่�มเท่่านั้้�น

การแปลผลคะแนน AUDIT ระดัับความเสี่่�ยง
0-7

ระดัับความเสี่่�ยง

แนวทางการรัักษา

ผู้้�ดื่่�มแบบเสี่่�ยงต่ำำ��

Alcohol Education : ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดื่่�มสุุรา และอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหากดื่่�มมากกว่่านี้้� และชื่่�นชมพฤติิกรรม
การดื่่�มที่่�เสี่่�ยงต่ำำ� 
� ใช้้เวลาไม่่มากกว่่าหนึ่่�งนาที่่�
ตััวอย่่างการให้้ความรู้้� : “ถ้้าจะดื่่�มก็็ไม่่ควรดื่่�มเกิินวัันละสองดื่่�มมาตรฐาน (เหล้้า 4 ฝา หรืือเบีียร์์ 1.5 กระป๋๋องหรืือไวน์์
2 แก้้ว) และต้้องหยุุดดื่่�มอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละสองวััน แม้้ว่่าจะดื่่�มในปริิมาณที่�น้่ ้อยแค่่ไหนก็็ตาม คุุณควรใส่่ใจปริิมาณ การดื่่�ม
โปรดจำำ�ไว้้ว่่า เบีียร์์หนึ่่�งขวด ไวน์์หนึ่่�งแก้้ว และเหล้้าหนึ่่�งก๊๊งมีีปริิมาณแอลกอฮอล์์เท่่ากัันคืือหนึ่่�งดื่่�มมาตรฐาน การดื่่�มสุุราแม้้
จะเพีียงน้้อยนิิดก็็มีีความเสี่่�ยงเสมอต่่อสุุขภาพและเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ และไม่่ควรดื่่�มหรืือดื่่�มน้้อย กว่่านี้้� หากต้้องขัับขี่่�
ยานพาหนะ หรืือทำำ�งานกัับเครื่่�องจัักร (ผู้้�หญิิง: ตั้้�งครรภ์์ วางแผนตั้้�งครรภ์์ หรืือให้้นมบุุตร) กํําลัังรัับประทานยาบางชนิิดที่่�
อาจมีีปฏิิกิิริิยากัับแอลกอฮอล์์ อายุุมากกว่่า 65 ปีี หรืือผู้้�ที่�เ่ จ็็บป่่วยด้้วยโรคทางกาย เช่่น เบาหวาน ความดััน โรคตัับ โรคทาง
จิิตเวช หรืือโรคอื่่�นๆ ควรปรึึกษาแพทย์์”
ตััวอย่่างการชื่่�นชม : “คุุณทำำ�ได้้ดีีแล้้วและพยายามรัักษาระดัับการดื่่�มของคุุณให้้ต่ำำ��กว่่าหรืือไม่่เกิินระดัับที่�เ่ สี่่�ยงต่ำำ��”

Low risk drinker

8-15

ผู้้�ดื่่�มแบบเสี่่�ยง

Hazardous drinker
หมายถึึงลัั ก ษณะการดื่่� มสุุ ร า        
ที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อผลเสีียหาย
ตามมาทั้้� ง ต่่ อ ตัั ว ผู้้�ดื่่� ม เองหรืื อ        
ผู้้�อื่่�นพฤติิกรรมการดื่่�มแบบเสี่่�ยง
นี้้� ถืื อ ว่่ า มีีความสำำ�คัั ญ ในเชิิ ง
สาธารณสุุ ข แม้้ ว่่ า ขณะนี้้� ผู้้�ดื่่� ม   
จะยัั ง ไม่่ เ กิิ ด ความเจ็็ บ ป่่ ว ยใดๆ
ก็็ตาม

16-19
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Brief Advice or Simple Advice : การให้้คำำ�แนะนํําแบบสั้้�น สามารถปฏิิบััติิได้้โดยเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกระดัับ
1. กรให้้ข้้อมููลสะท้้อนกลัับ
ตััวอย่่าง “ผลการประเมิินปััญหาการดื่่�มสุุราพบว่่าคุุณดื่่�มแบบเสี่่�ยง เนื่่�องจากคุุณดื่่�ม (ปริิมาณ ความถี่่� รููปแบบ)...”
2. การให้้ข้้อมููลผลกระทบจากความเสี่่�ยงสููง
ตััวอย่่าง “แม้้ว่่าในขณะนี้้�คุุณยัังไม่่พบปััญหาอะไรชััดเจน แต่่ลักั ษณะการดื่่�มแบบนี้้�เป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ เช่่น
โรคกระเพาะ โรคตัับ เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนขณะเมาสุุราหรืือเสี่่�ยงต่่อปััญหา
ครอบครััว ปััญหาอาชีีพ หรืือปััญหาการเงิินได้้”
3. การกำำ�หนดเป้้าหมายและให้้คำำ�แนะนํําการดื่่�มแบบมีีความเสี่่�ยงต่ำำ��
ตััวอย่่าง “หากเป็็นไปได้้ คุุณควรเลืือกที่่จ� ะหยุุดดื่่ม� หรืือถ้้ายัังจะดื่่ม� อยู่่�ควรดื่่ม� แบบมีีความเสี่่ย� งต่ำำ�� โดยดื่่ม� ไม่่เกิินวัันละสองดื่่ม�
มาตรฐาน (เหล้้า 4 ฝา หรืือเบีียร์์ 1.5 กระป๋๋อง หรืือ ไวน์์ 2 แก้้ว) และต้้องหยุุดดื่่�มอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละสองวััน คุุณคิิดว่่า
คุุณจะเลืือกวิิธีีไหนดีีคะ/ครัับ”
4. เสริิมแรงกระตุ้้�น
ตััวอย่่าง “จริิง ๆ แล้้ว มัันอาจไม่่ง่่ายหรอกที่่�คุุณจะลดการดื่่�มลงให้้อยู่่�ภายในขีีดจํํากััด แต่่หากคุุณเผลอดื่่�มเกิินขีีดจํํากััดให้้
พยายามเรีียนรู้้�ว่่าเพราะอะไรจึึงเป็็นเช่่นนั้้�นและวางแผนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นอีีก หากคุุณระลึึกเสมอถึึงความสํําคััญของการ
ลดความเสี่่�ยงจากการดื่่�มลงคุุณก็็จะสามารถทํําได้้”

Brief Intervention / Brief Counseling : การให้้การบํําบััดแบบสั้้�น สามารถปฏิิบััติิได้้โดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับการฝึึก    
อบรมการให้้
คํําปรึึกษา การรัับฟัังอย่่างเห็็นอกเห็็นใจและการเสริิมสร้้างแรงจููงใจ
Harmful use
1. การให้้คำำ�แนะนํําแบบสั้้�น โดยการคััดกรองปััญหาการดื่่�มสุุรา ประเมิินปััญหาการดื่่�มและปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง   
หมายถึึงการดื่่มสุ
� รุ าจนเกิิดผลเสีีย
		
สะท้้อนปััญหาและให้้คํําแนะนํําว่่าอยู่่�ในกลุ่่�มดื่่�มแบบเสี่่�ยงสููง ควรบัันทึึกผลหรืือสถานการณ์์ที่่�เป็็นผลจากการดื่่�ม 
ตามมาต่่ อ สุุ ข ภาพกาย หรืื อ
2. ประเมิินแรงจููงใจ ความพร้้อมในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม และให้้คํําแนะนํําที่่�เหมาะสมตามระดัับ
สุุ ข ภาพจิิ ต  รวมถึึงผลเสีียทาง
3. ตั้้�งเป้้าหมาย ในการลด/ละ/เลิิก หรืือปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม 
สัังคมจากการดื่่�ม
4. ติิดตามดููแล เพื่่�อติิดตามพฤติิกรรมดื่่�ม แก้้ไขปััญหาอุุปสรรค กำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไขอย่่างชััดเจน

ผู้้�ดื่่�มแบบอัันตราย

ผู้้�ดื่่�มแบบติิด

ควรได้้รัับการส่่งต่่อพบแพทย์์ เพื่่�อการตรวจวิินิิจฉััยและวางแผนการบํําบััดรัักษา

Alcohol dependence
พิิมพ์ค์ รั้้ง� ที่่� 1: ตุุลาคม 2552 ผลิิตและเผยแพร่่โดยแผนงานการพััฒนาระบบ รููปแบบ และวิิธีีการบำำ�บัดั รัักษาผู้้�มีีปัญั หาการบริิโภคสุุราแบบบููรณาการ (ผรส.)  
สนัับสนุุนโดย สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.) และกรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข

42
42

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

คำำ�ตอบแบบประเมิิน
ปััญหาการดื่่�มสุรุ า
คํําตอบของข้้อที่่� 1
0
ไม่เคยเลย

1
เดือนละครั้ง
หรือน้อยกว่า

2
2-4 ครั้ง
ต่อเดือน

3
2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์

4
4 ครั้งขึ้นไป
ต่อสัปดาห์

3
4.5-7 กระป๋อง
หรือ 3-4 ขวด

4
7 กระป๋อง
หรือ 4 ขวดขึ้นไป

คํําตอบของข้้อที่่� 2 : โดยทั่่�วไปดื่่�มเบีียร์์
0
1-1.5 กระป๋อง
หรือ 1/2-3/4 ขวด

1
2-3 กระป๋อง
หรือ 1-1.5 ขวด

2
3.5-4 กระป๋อง
หรือ 2 ขวด

คํําตอบของข้้อที่่� 2 : โดยทั่่�วไปดื่่�มเหล้้า
0
2-3 ฝา

1
1/4 แบน

2
1/2 แบน

3
3/4 แบน

4
1 แบนขึ้นไป

3
สัปดาห์ละครั้ง

4
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน

คํําตอบของข้้อที่่� 3 - 8
0
ไม่เคยเลย

1
น้อยกว่า เดือนละครั้ง

2
เดือนละครั้ง

คํําตอบของข้้อที่่� 9 - 10
0
ไม่เคยเลย

2
เคยแต่ไม่ได้เกิดขึ้น
ในปีที่แล้ว

4
เคยเกิดขึ้น
ช่วงหนึ่งปีที่แล้ว

ที่่�มา : http://www.ssko.moph.go.th/news2/dl.php?id=2743
โดย แผนงานการพััฒนาระบบ รููปแบบ และวิิธีีการบำำ�บััดรัักษาผู้้�มีีปััญหาการบริิโภคสุุราแบบบููรณาการ (ผรส.)
สนัับสนุุนโดย สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) และกรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�

7

ชุุดเครื่่อ� งมืือแบบประเมิินความเครีียด
ด้้วยตนเอง และแบบคััดกรองโรคซึึมเศร้้า

44
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 7 ชุุดเครื่่�องมืือแบบประเมิินความเครีียด
ด้้วยตนเองและแบบคััดกรองโรคซึึมเศร้้า
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินความเครีียดด้้วยตนเองและแบบคััดกรองโรคซึึมเศร้้า เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน:
5.6 ความเครีียดกัับโรคไม่่ติิดต่่อ และการจััดการลดความเครีียด
โดย อาจารย์์ภวมััย กาญจนจิิรางกููร
ชุุดเครื่่�องมืือแบบประเมิินความเครีียดด้้วยตนเองและแบบคััดกรองโรคซึึมเศร้้า ประกอบไปด้้วยแบบประเมิิน
ความเครีียด และแบบคััดกรองโรคซึึมเศร้้า 2 คำำ�ถาม ดัังนี้้�

แบบคัดกรองโรคซึมเศรา 2 คำถาม

แบบประเมินความเคร�ยด
ความเครี
ความเครี
ยดเกิยดเกิ
ดขึ้นดได
ขึ้นกได
ับทุกกับคน
ทุกคน
สาเหตุ
สาเหตุ
ที่ทำให
ที่ทำให
เกิดเความเครี
กิดความเครี
ยดมียหดมีลายอย
หลายอย
าง เชางนเชรายได
น รายได
ที่ไมทพี่ไอเพี
มพอเพี
ยง หนี
ยง ้สหนี
ิน ้สิน
ภัยพิภับยัตพิิตบาัตงๆิตาทีงๆ่ทำให
เกิดเความสู
ญเสีญยเสีความเจ็
บปวบยปเป
ตนนตความเครี
ยดมียทดมี
ั้งประโยชน
และโทษ
หากมากเกิ
นไปจะเกิ
ด ด
ที่ทำให
กิดความสู
ย ความเจ็
วยนเป
น ความเครี
ทั้งประโยชน
และโทษ
หากมากเกิ
นไปจะเกิ
ผลเสีผลเสี
ยตอยรตาองกายและจิ
ตใจของท
านไดานได
ขอใหขอให
ทา นลองประเมิ
นตนเองโดยให
คะแนน
0 - 03 -ที3ต่ รงกั
บความรู
ส กึ ของท
าน าน
รางกายและจิ
ตใจของท
ทา นลองประเมิ
นตนเองโดยให
คะแนน
ทีต่ รงกั
บความรู
ส กึ ของท
คะแนน
0 หมายถึ
ง แทบไม
มี มี
คะแนน
0 หมายถึ
ง แทบไม
คะแนน
1 หมายถึ
ง เปงนเป
บางครั
้ง ้ง
คะแนน
1 หมายถึ
นบางครั
คะแนน
2 หมายถึ
ง บอง ยครั
้ง ้ง
คะแนน
2 หมายถึ
บอยครั
คะแนน
3 หมายถึ
ง เปงนเป
ประจํ
า า
คะแนน
3 หมายถึ
นประจํ
ขอ

อาการหร�อความรูส�กที่เกิด
ในระยะ 2-4 สัปดาห

แทบไมมี

เปนบางครัง้

บอยครั้ง

เปนประจำ

1
2
3
4
5

มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก
มีสมาธินอยลง
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/วาวุนใจ
รูสึกเบื่อ เซ็ง
ไมอยากพบปะผูคน

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

ระดับอาการแทบไมมี
ระดับอาการเปนบางครั้ง
ระดับอาการบอยครั้ง
ระดับอาการเปนประจํา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คำถาม

มี

1

ใน 2 สัปดาหที่ผานมา รวมวันนี้ ทานรูสึก
หดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวัง

2

ใน 2 สัปดาหที่ผานมา รวมวันนี้ ทานรูสึก
เบื่อ ทำอะไรก็ไมเพลิดเพลิน

ไมมี

การแปลผล
ถาคําตอบ "ไมมี" ทั้ง 2 ขอ ถือวา "ปกติ" ไมเปนโรคซึมเศรา
ถาคําตอบ "มี" ขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง 2 ขอ (มีอาการทั้งขอ 1 และขอ 2) หมายถึง "เปนผูมีความเสี่ยง" หรือ
"มีแนวโนมที่จะเปนโรคซึมเศรา"
ใหผูรับผิดชอบแจงผลและใหขอมูลวา "โรคซึมเศราอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุ
แตโรคซึมเศราสามารถรักษาได"
สาเหตุของโรคซึมเศรามีดังนี้
1. ความไมสมดุลของสารเคมีในสมอง
2. การซึมเศราเนื่องจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
3. เกิดการสูญเสียสิ่งที่สำคัญและมีคาในชีวิต ยังทำใจยอมรับไมได
4. เกิดจากกรรมพันธุ มีญาติพี่นองใกลชิดปวยดวยโรคซึมเศรา
5. เกิดจากความเครียดที่สะสมเปนเวลานาน ๆ
ในกรณีที่เศรานอย และยังสามารถควบคุมจิตใจตนเองได
การชวยเหลือเบื้องตนคือ สามารถพูดคุยปรับทุกขกับคนที่ไววางใจได คิดแตเรื่องดี ๆ อยาอยูคนเดียว พยายาม
หางานทำไมใหวา งเพือ่ จะไดไมคดิ มาก หรือแนะนําใหโทรปรึกษากรมสุขภาพจิต ทีเ่ บอร 1323 บริการฟรี ตลอด 24 ชัว่ โมง

คะแนนรวม
หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล............................................................................................. วันที่ประเมิน.................................................

ไมมีอาการหรือเกิดอาการเพียง 1 ครั้ง
มีอาการมากกวา 1 ครั้ง แตไมบอย
มีอาการเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
มีอาการเกิดขึ้นทุกวัน

การแปลผล
0-4 คะแนน

หมายถึง ไมมีความเครียดในระดับที่กอใหเกิดปญหากับตัวเอง ยังสามารถจัดการกับความเครียด
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได และปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
5-7 คะแนน
หมายถึง สงสัยวามีปญ
 หาความเครียด ควรผอนคลายความเครียดดวยการพูดคุยหรือปรึกษาหารือ
กับคนใกลชิด เพื่อระบายความเครียดหรือคลี่คลายที่มาของปญหาและอาจใชการหายใจเขาออก
ลึก ๆ ชา ๆ หลายครั้ง หรือใชหลักการทางศาสนาเพื่อคลายความกังวล
8 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเครียดสูงในระดับทีอ่ าจจะสงผลเสียตอรางกาย เชน ปวดหัว ปวดหลัง นอนไมหลับ
ฯลฯ ควรขอรับคำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุข เพือ่ ดูแลจิตใจหรือไดรบั การสงตอเพือ่ การรักษา
ตอไป หรือโทรปรึกษากรมสุขภาพจิต ที่เบอร 1323 บริการปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่เศรามาก
สำหรับคนทีม่ อี าการเศรามากคือควบคุมจิตใจตนเองไมได มีความรูส กึ เศราตลอดเวลา รองไหงา ย กิจวัตรประจำวัน
เปลีย่ นไปจากเดิม เชน นอนมากเกินไปหรือนอนไมหลับ กินมากเกินไปหรือกินไมไดเลย ใหแนะนําไปปรึกษาบุคลากรสาธารณสุข
ใกลบาน เพื่อรับการประเมินยืนยันผลและเพื่อรับการรักษาดวยการกินยารวมทั้งไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม
ตอไป หรือแนะนําใหโทรปรึกษากรมสุขภาพจิต ทีเ่ บอร 1323 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ผลิิตโดย สำำ�นัักส่่งเสริิมและพััฒนาสุุขภาพจิิต กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข

ผลิตโดย สำนักสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตโดย สำนักสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�

8

ชุุดเครื่่อ� งมืือการจััดทำำ�
แผนที่่ท� างเดิินยุุทธศาสตร์์
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 8 ชุุดเครื่่�องมืือการจััดทำำ�แผนที่่�
ทางเดิินยุุทธศาสตร์์
ชุุดเครื่่�องมืือจััดทำำ�แผนที่่�ทางเดิินยุุทธศาสตร์์  เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 7 การจััดทำำ�แผน ออกแบบโครงการ และกิิจกรรมการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ในชุุมชน
โดย พญ.ทััศนีีย์์ เอกวานิิช

แนวทางประกอบการใช้้โครงการตััวอย่่าง
คำำ�อธิิบาย: เพื่่อ� นำำ�ไปสื่่�อสารถ่่ายทอดขยายผล ทำำ�ความเข้้าใจกัับคณะกรรมการกองทุุนฯ/พี่่เ� ลี้้ย� งกองทุุน ฯ ถึึงหลัักการ
และเจตนาของการนำำ�โครงการตััวอย่่างไปประยุุกต์์ใช้้ต้้องสอดคล้้องกัับโครงการ/แผนงาน/กิิจกรรม
การดำำ�เนิินกิิจกรรมและผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ
	ขั้้�นตอนการเตรีียมเสนอโครงการ
การสนัับสนุุนงบประมาณภายใต้้วััตถุปุ ระสงค์์ของกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ ฯ สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องสร้้างความเข้้าใจ
คืือ แผนงาน/โครงการ/กิิจกรรม/กลุ่่�มประชากรเป้้าหมายผู้้�รัับประโยชน์์ ผู้้�มีีสิิทธิิขอรัับการสนัับสนุุนงบประมาณ
กองทุุน ฯ ที่่�มีีเหตุุปััจจััย ใครทำำ� ?... ทำำ�อะไร ?... เพื่่�อใคร ?


	วิิเคราะห์์บริิบทของพื้้�นที่่�
นำำ�แผนชุุมชนหรืือธรรมนููญสุุขภาพ  หรืือแผนอื่่�นๆ มาวิิเคราะห์์ถึึงความจำำ�เป็็นหรืือเป็็นปััญหาเฉพาะของพื้้�นที่่�
จะต้้องอยู่่�ในกรอบงานที่่�เกี่่�ยวกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ  การป้้องกัันโรค การฟื้้�นฟููสมรรถภาพ  และการรัักษาพยาบาล
ระดัับปฐมภููมิิเชิิงรุุก ที่่�จำำ�เป็็นต่่อสุุขภาพและการดำำ�รงชีีวิิตของประชาชนในชุุมชนหรืือท้้องถิ่่�น


การนำำ�โครงการตััวอย่่างไปประยุุกต์์ใช้้
เมื่่อ� วิิเคราะห์์ปัญ
ั หาความจำำ�เป็็นของแต่่ละพื้้�นที่่แ� ล้้วนั้้�น นำำ�โครงการตััวอย่่างมาประยุุกต์์ใช้้ เพื่อ่� เสนอของบประมาณ
สนัับสนุุนจากกองทุุน ฯ อปท. ต้้องคำำ�นึึงถึึง ดัังนี้้�
1. โครงการนี้้�ใคร ?...เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ ต้้องสอดคล้้องกัับกิิจกรรมและวิิธีีการดำำ�เนิินการของโครงการ
			 (สถานบริิการ/หน่่วยบริิการ/หน่่วยงานสาธารณสุุข/หน่่วยงานอื่่�น/กลุ่่�มหรืือองค์์กรประชาชน)
2. โครงการดัังกล่่าวทำำ�เพื่่�ออะไร ?
(สร้้างเสริิมสุุขภาพ/ป้้องกัันโรค/ฟื้้�นฟููสมรรถภาพ/รัักษาพยาบาลระดัับปฐมภููมิิเชิิงรุุก)
3. วััตถุุประสงค์์ของโครงการคืืออะไร ?
(ให้้เป็็นรููปธรรมที่่�จัับต้้องได้้ หรืือเห็็นได้้ชััด วััดได้้)
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

4. กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�รัับประโยชน์์ คืือใคร ?... กิิจกรรมที่่ทำ� ำ�ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของแต่่ละกลุ่่�มวััย
			  กลุ่่�มหญิิงตั้้�งครรภ์์และหญิิงหลัังคลอด
			  กลุ่่�มเด็็กเล็็กและเด็็กก่่อนวััยเรีียน
			  กลุ่่�มเด็็กวััยเรีียนและเยาวชน
			  กลุ่่�มวััยทำำ�งาน
			  กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง
			  กลุ่่�มคนพิิการและทุุพพลภาพ 
			  กลุ่่�มประชาชนทั่่�วไปที่่�มีีภาวะเสี่่�ยง
5. วิิธีีการหรืือกิิจกรรมที่่จ� ะดำำ�เนิินการ
ระบุุวิิธีีการหรืือกิิจกรรมที่่�เป็็นรููปธรรมชััดเจน ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของโครงการ
6. งบประมาณที่่�จะต้้องใช้้
หากเป็็นบริิการที่่�ดำำ�เนิินการโดยหน่่วยบริิการให้้จ่่ายเป็็นค่่าชดเชยบริิการ หากกัังวลว่่าจะเป็็นการซ้ำำ��ซ้้อน
ให้้จ่า่ ยเป็็นค่่าบริิการเพิ่่�มเติิม (ไม่่ใช่่ชดเชยบริิการ) เพื่อ�่ กระตุ้้�นการเข้้าถึึงบริิการ นอกจากนั้้�นจ่่ายเป็็นค่่าตอบแทนใช้้สอย
ค่่าจ้้างเหมาแล้้วแต่่กรณีี
7. สิ่่�งส่่งมอบ
ควรเป็็นรููปธรรมชััดเจน หากเป็็นบริิการ บริิการที่่�ส่่งมอบคืืออะไร ใครบ้้างที่่�ได้้รัับ ? หากเป็็นการพััฒนา
ศัักยภาพ/การประชุุม ให้้ระบุุผู้้�เข้้ารัับการพััฒนาหรืือประชุุมกี่่�คน ใครบ้้างที่่�เข้้าประชุุม ? ฯลฯ
ที่่�มา : “แนวทางประกอบการใช้้โครงการตััวอย่่าง ปีี พ.ศ. 2560” โดย สำำ�นักั สนัับสนุุนระบบบริิการสุุขภาพชุุมชน สปสช.

11:26am
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หลัักการเขีียนแผนงาน/โครงการ
หััวข้้อ

เนื้้�อหา

1. ชื่่�อแผนงาน/โครงการ
			
			



2. หลัักการและเหตุุผล
			
			
			
			



3. วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย
1 ข้้อ 1 ประเด็็น
    
    
    
    
    



ผลงานที่่ต้� ้องการให้้เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงาน ขััดเกลา
ให้้ชััดเจนว่่าเพื่�อ่ อะไร (เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง) ใช้้หลััก SMART
1. S = Sensible
= เป็็นไปได้้
2. M = Measurable = วััดได้้
3. A   = Attainable = ระบุุสิ่่�งที่่�ต้้องการได้้ มองเห็็นได้้
4. R = Reasonable = มีีเหตุุผล
5. T   = Time  
= มีีขอบเขตของเวลา

4. วิิธีีดำำ�เนิินงาน
			



บรรจุุรายละเอีียดของกิิจกรรม/งานทุุกขั้้�นตอน
การเรีียงลำำ�ดัับกิิจกรรม (ควรระบุุเวลาและทรััพยากรที่่�ใช้้ในแต่่ละ
กิิจกรรมด้้วย)

5. ระยะเวลา
			



6. งบประมาณ
			
			
			
			



7. ผู้้�รัับผิิดชอบ
			



8. ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
			



9. อื่่�น ๆ

ขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไขของหน่่วยงาน






















ชััดเจน
ตรงลัักษณะงาน
ถ้้าเป็็นรหััสต้้องเข้้าใจตรงกััน
ความเป็็นมา
ความสำำ�คััญของปััญหา
สภาพและสาเหตุุของปััญหา
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น (การคาดการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น)
เหตุุผลและความจำำ�เป็็น

ระยะเวลาทั้้�งหมด
เงื่่�อนไขเวลาอื่่�น ๆ บางแผนต้้องการให้้มีีการรายงานความก้้าวหน้้า
บางเรื่่�อง บางแบบต้้องการให้้ระบุุกิิจกรรมใดใช้้เวลาเท่่าไร
รายละเอีียดเกี่่�ยวข้้องกัับงบประมาณ
จำำ�นวน
แหล่่งที่่�มา
ประเภท
วิิธีีการควบคุุม
หน่่วยงาน
ตััวบุุคคล (ควรมีีรายละเอีียดจำำ�นวนและคุุณสมบััติที่ิ ่�ต้้องการด้้วย)
จุุดมุ่่�งหมายสููงสุุด
ผลที่่�เกิิดขึ้้�น (ผลที่่�คาดการณ์์ในทางบวก)
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�
ชุุดเครื่่อ� งมืือการติิดตามประเมิินผล
โครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุขุ ภาพ
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9

คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ชุุดเครื่อ�่ งมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่� 9 ชุุดเครื่่�องมืือการติิดตามประเมิินผล
โครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ
ชุุดเครื่่�องมืือการติิดตามประเมิินผลโครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
หมวดวิิชาที่่� 8 การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันและควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�
โดย ผศ. นพ.วิิชช์์ เกษมทรััพย์์
การประเมิินโครงการ เป็็นกระบวนการตรวจสอบโครงการที่่�กำำ�ลัังจะทำำ�หรืือดำำ�เนิินการอยู่่�เพื่่�อที่่�จะนำำ�ผล
การประเมิินไปช่่วยปรัับให้้โครงการนั้้�นดำำ�เนิินไปได้้ด้้วยดีี 
		 การเริ่่�มประเมิินโครงการที่่�ดีีต้้องเชิิญผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเข้้ามาร่่วมวางกรอบในการประเมิินแต่่ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียจะกว้้างขวางแค่่ไหนขึ้้�นอยู่่�กัับจุุดมุ่่�งหมายของการประเมิิน
		 จากนั้้�นต้้องดููว่่าโครงการแต่่ละอัันนั้้�นมีีเป้้าประสงค์์อะไร ต้้องการแก้้ปััญหาอะไร
		 จากนั้้�นวางแผนในการเก็็บข้้อมููลทั้้�งเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ 
		 เก็็บข้้อมููล วิิเคราะห์์ ประเมิินผลโครงการ

การวางแผนโครงการ คิิดจากขวาไปซ้้ายหรืือจากผลลััพธ์์ ไปที่่�ปััจจััยนำำ�เข้้า

การวางแผนในการสรางโครงการจะเปนไปไดอยางดี
ถาเราสามารถว�เคราะหความเปนไปของโครงการผาน Logic Model
ซาย

ขวา
บร�บทที่เกี่ยวของ

ป�จจัยนําเขา

กิจกรรม
หร�อมาตรการ
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		  เริ่่�มจากการตั้้�งคำำ�ถามว่่าอย่่างไร
			ตััวอย่่างการตั้้�งคำำ�ถาม - ตอบแบบมีีส่่วนร่่วม ในประเด็็นของผลลััพธ์์
			 ผลลััพธ์์ระยะยาว คืือ ต้้องการให้้ ต.ท่่าจะรุ่่�ง มีีสุุขภาพดีี คนดื่่ม� เหล้้ากัันน้้อยลง ตายจากการดื่่ม� เหล้้าลดลง
			  จะทำำ�ให้้เกิิดได้้อย่่างไร
ต้้องทำำ�ให้้ทุุกภาคส่่วนเห็็นด้้วยและร่่วมดำำ�เนิินการให้้ทุุกงานบุุญประเพณีีปลอดเหล้้า
			 ผลลััพธ์์ระยะกลาง คืือ ทุุกภาคส่่วนเห็็นด้้วยและร่่วมดำำ�เนิินการให้้ทุุกงานบุุญประเพณีีปลอดเหล้้า
			  จะทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร
ทำำ�ให้้เกิิดงานบุุญประเพณีีปลอดเหล้้าในบางงาน
			 ผลลััพธ์์ระยะสั้้�น คืือ ต้้องทำำ�ให้้เกิิดงานบุุญประเพณีีปลอดเหล้้าได้้ในบางงาน
			  จะทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร
ทำำ�ให้้เกิิดได้้ ถ้้าเจ้้าภาพร่่วมมืือไม่่เลี้้�ยงเหล้้าในงานบวช และเจ้้าอาวาสไม่่รัับบวชในงานที่่�มีีเหล้้า
			ตััวอย่่างการตั้้�งคำำ�ถาม - ตอบแบบมีีส่่วนร่่วม ในประเด็็นของกิิจกรรม/มาตรการ
			 กิิจกรรมหรืือมาตรการที่่�ต้้องดำำ�เนิินการทำำ�ให้้เกิิดได้้ ถ้้าเจ้้าภาพร่่วมมืือไม่่เลี้้�ยงเหล้้าในงานบวช  และ
เจ้้าอาวาสไม่่รัับบวชในงานที่่�มีีเหล้้า
			  จะทำำ�ให้้เกิิดได้้อย่่างไร
เจ้้าหน้้าที่่ส� าธารณสุุข และ อสม. ร่่วมมืือกัันเข้้าช่่วยงานบุุญที่่ร� ะบุุว่า่ จะปลอดเหล้้า ทำำ�ให้้เจ้้าภาพมั่่�นใจ
ว่่างานจะมีีคนมาช่่วยและร่่วม และเข้้าร่่วมปรึึกษากัับท่่านเจ้้าอาวาสถึึงแผนที่่�จะบวชเฉพาะงานปลอดเหล้้า
			ตััวอย่่างการตั้้�งคำำ�ถาม - ตอบแบบมีีส่่วนร่่วม ในประเด็็นปััจจััยนำำ�เข้้า
			 ต้้องการปััจจััยนำำ�เข้้าอะไร
ไม่่ว่่าจะเป็็นความรู้้�เรื่่�องพิิษภััยของเหล้้า บริิบทสัังคมในพื้้�นที่่� อาสาสมััครที่่�จะมาร่่วมมืือกััน งบประมาณที่่�
อาจจะต้้องใช้้ช่่วยการดำำ�เนิินการ (กองทุุนสุุขภาพตำำ�บล) บารมีีของเจ้้าหน้้าที่่�และ อสม.

แผนการดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในท้้องถิ่่�น
ความฝัันของชุุมชน
(ปััญหาที่่�ต้้องแก้้)

ระดัับ
ปััจจุุบััน

ระดัับใน กิิจกรรมที่่�ต้้อง ทรััพยากรในพื้้�นที่่� ผู้้�รัับผิิดชอบ จะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่า
อนาคต ทำำ�ให้้ ไปถึึงระดัับ ที่่ต้� ้องมีีอยู่่�เพื่่�อ และจะเริ่่�มต้้น ประสบความสำำ�เร็็จ
ในอนาคต
สนัับสนุุน
เมื่่�อไร

หมายเหตุุ: ในหััวข้้อระดัับปััจจุุบันั และระดัับในอนาคต ใช้้การประเมิินตนเองของการดำำ�เนิินการแก้้ปัญ
ั หาในชุุมชน
โดยประชาชน แบ่่งเป็็น 5 ระดัับ ดัังนี้้�
ระดัับ 1 ไม่่รู้้�เลยว่่าเรื่่�องนี้้�สำำ�คััญ
ระดัับ 2 รู้้�ว่่าเรื่่�องนี้้�สำำ�คััญ แต่่ไม่่รู้้�จะเริ่่�มต้้นทำำ�อย่่างไร
ระดัับ 3 รู้้�ว่่าเรื่่�องนี้้�สำำ�คััญ และรู้้�ว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร มีีการดำำ�เนิินการบ้้างบางคนในชุุมชน
ระดัับ 4 รู้้�ว่่าเรื่่�องนี้้�สำำ�คััญ และรู้้�ว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร ดำำ�เนิินการในชุุมชนในคนส่่วนมาก
ระดัับ 5 รู้้�ว่่าเรื่่�องนี้้�สำำ�คััญ และรู้้�ว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร ทำำ�กัันจนเป็็นนิิสััยทุุกคนในชุุมชน
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คู่มือ ชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส�ำหรับผู้น�ำท้องถิ่น รุ่นที่ 1

ตััวอย่่างการทำำ�แผนการดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในท้้องถิ่่�น
กิิจกรรมที่่� อสม. ร่่วมกัันคิิดในการดำำ�เนิินงานบุุญปลอดเหล้้าในชุุมชน
ภาพฝันของชุมชน ระดับ ระดับใน กิจกรรมที่ต้อง
ตำ�บลนาเมือง ปัจจุบนั อนาคต ทำ�ให้ไปถึงระดับ
ในอนาคต
งานบุญปลอดเหล้า 3
4
ดำ�เนินการให้
อสม. เข้าช่วยงาน
งานศพ
งานบวช
งานฉลอง
สงกรานต์
l
l
l

ทรัพยากรใน
พื้นที่ ๆ ต้องมีอยู่
ที่สนับสนุน
งบกองทุน
สุขภาพท้องถิ่น
กำ�ลังงาน อสม.
และเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. สสส.
เจ้าอาวาสวัด
เงินบริจาคอื่นๆ
l

l

l
l

ผู้รับผิดชอบ
จะรู้ได้อย่างไรว่า
และจะเริ่มต้น ประสบความสำ�เร็จ
เมื่อไร
ทีม อสม. และ มีการรณรงค์ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ 
จัดโดย อสม.
รพ.สต.
มีงานบุญที่ปลอด
เหล้าจริง ๆ
สัดส่วนงานบุญ
ปลอดเหล้าเกิน
ร้อยละ 80
l

l

l

การประเมิินโครงการในช่่วงดำำ�เนิินการคิิดจากซ้้ายไปขวา หรืือคิิดจากปััจจััยนำำ�เข้้าไปสู่่�ผลลััพธ์์

การวางแผนในการประเมินโครงการจะเปนไปไดอยางดี
ถาเราสามารถว�เคราะหความเปนไปของโครงการผาน Logic Model
ซาย

ขวา
บร�บทที่เกี่ยวของ

ป�จจัยนําเขา

กิจกรรม
หร�อมาตรการ

ผลลัพธ

ตััวอย่่าง การประเมิินโครงการ : โครงการ 3 ปีี ช่่วยเพื่่�อนเลิิกบุุหรี่่� 3 ล้้านคน
 ปััจจััยนำำ�เข้้า คืือ อสม. เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ข้้อมููลเรื่่�องเกี่่�ยวกัับพิิษภััยของบุุหรี่่�ในรููปแบบต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
แผ่่นพัับ คลิิปวิิดีีโอ ที่่�เป็็นแหล่่งข้้อมููลเพิ่่�มเติิมที่่�ประชาชนเข้้าใจง่่าย มีีทำำ�ไม
 กิิจกรรม/มาตรการ ต้้องดำำ�เนิินโครงการโดยมีีการจััดอบรม อสม. เรื่่อ
� งเกี่่ย� วกัับการชวนเพื่่อ� นเลิิกสููบบุุหรี่่ ตั้้
� ง� แต่่
ความรู้้�ความเข้้าใจถึึงพิิษภััยบุุหรี่่� เทคนิิคในการชวนเลิิก และมีีกระบวนการติิดตามความสำำ�เร็็จในพื้้�นที่่� ทำำ�ทำำ�ไม
 ผลลััพธ์์ระยะสั้้�น คืือ อสม. ได้้รัับการอบรมมีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกระบวนการชวนเพื่�อ
่ นเลิิกบุุหรี่่� และ
อสม. เริ่่�มดำำ�เนิินการชัักชวนเพื่่�อน ๆ เลิิกบุุหรี่่� อย่่างเป็็นระบบและแข็็งขััน ได้้ทำ�ำ ไม
 ผลลััพธ์์ระยะกลาง คืือ มีีคนที่่�เลิิกบุุหรี่่�เพราะการชัักชวนของ อสม. จริิง 1 คน ต่่อ อสม. 1 คน แล้้วยัังไง
 ผลลััพธ์์ระยะยาว คืือ มีีคนที่่�เลิิกบุุหรี่่�เพราะการชัักชวนของ อสม. จริิง 3 คน ต่่อ อสม. 1 คน
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์์มใบงานภาคปฏิิบัติั ิ
แบบฟอร์์มใบงานที่่� 1 การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหาพื้้�นที่่�
ชื่่�อผู้้�เข้้าอบรม ...................................................................  หน่่วยงาน ..........................................................................
คำำ�ชี้้�แจง :	ผู้้�เข้้ารัับการอบรมโปรดจััดทำำ�รายละเอีียดตามใบงาน ดัังนี้้�
1.1 สถานการณ์์ปััญหา
ระบุุข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ ที่่�มีีเพื่่�อแสดงถึึงสถานการณ์์ของประเด็็นที่่�สนใจในภาพรวมพื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
ตามประเด็็นต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�
1) สถานการณ์์ แนวโน้้ม ขนาดปััญหาจากโรคไม่่ติดิ ต่่อ และปััจจััยเสี่่ย� ง ย้้อนหลัังอย่่างน้้อย 3 ปีี (ถ้้ามีีข้้อมููลย้้อนหลััง)
2) การกระจายของเหตุุการณ์์ตามเพศ อายุุ เวลา สถานที่่�
1.2 การดำำ�เนิินงาน
ความฝัันของ
ชุุมชน
(ปััญหาที่่�
ต้้องการแก้้)

ระดัับ
ปััจจุุบััน

ระดัับ กิิจกรรมที่่�ต้้อง
ในอนาคต ทำำ�ให้้ ไปถึึง
ระดัับในอนาคต

1.3 แผนปฏิิบััติิการระยะสั้้�น (Mini-SLM)
เป้้าหมาย
มุุมมองเชิิงคุุณค่่า
(ประชาชน)
มุุมมองผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(ภาคีี)
มุุมมองการบริิหารจััดการ
(กระบวนการ)
มุุมมองการเรีียนรู้้�
และพััฒนา (พื้้�นฐาน)
หมายเหตุุ: สามารถปรัับเปลี่่�ยนลููกศรได้้
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ทรััพยากร
ในพื้้�นที่่�
ที่่�ต้้องมีีอยู่่�
เพื่่�อสนัับสนุุน

ผู้้�รัับผิิดชอบ

จะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่า
ประสบความสำำ�เร็็จ
(กิิจกรรม เป้้าหมาย)

คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

แบบฟอร์์มใบงานที่่� 2 การจััดทำำ�โครงการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� (ระยะสั้้�น)
ชื่่�อผู้้�เข้้าอบรม.............................................................................  หน่่วยงาน...................................................................
คำำ�ชี้้�แจง :	ผู้้�เข้้ารัับการอบรมโปรดจััดทำำ�รายละเอีียดตามใบงาน ดัังนี้้�
1.	ชื่่�อโครงการ .................................................................................................................................................................
2. หลัักการและเหตุุผล
....................................................................................................................................................................................
3.	วััตถุุประสงค์์
....................................................................................................................................................................................
4. ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
....................................................................................................................................................................................
5. เป้้าหมายผลผลิิตของโครงการและตััวชี้้�วัดั ความสำำ�เร็็จโครงการ : โดยการใช้้ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์ แปลผลสถานการณ์์
ของประเด็็นที่่�สนใจ เพื่่�อนำำ�มาสู่่�การกำำ�หนดเป้้าหมาย/ตััวชี้้�วััดของการดำำ�เนิินงาน
5.1 ผลผลิิตโครงการ
ลำำ�ดัับ

ผลผลิิตของโครงการ

จำำ�นวน

หน่่วยนัับ

ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จของโครงการ

จำำ�นวน

หน่่วยนัับ

5.2	ตััวชี้้�วััดของโครงการ
ลำำ�ดัับ

6. วงเงิินงบประมาณโครงการ: ......................................................................................................................................
7.	กิิจกรรมการดำำ�เนิินงานในโครงการ/ประมาณการค่่าใช้้จ่่าย:
ลำำ�ดัับ

กิิจกรรม

ระยะเวลา

กิิจกรรมที่่� 1
กิิจกรรมที่่� 2
กิิจกรรมที่่� 3
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กลุ่่�มเป้้าหมาย

ประมาณการค่่าใช้้จ่่าย

คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

โดยกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน อาจประกอบด้้วยหััวข้้อต่่าง ๆ ดัังนี้้�
 อาหารป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
 ออกกำำ�ลัังกายในชุุมชนป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
 ลดการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ยาสููบในชุุมชน
 การควบคุุมการบริิโภคสุุราในชุุมชน
 ฝุ่่�นละออง (PM 2.5) และสารเคมีีเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมกัับโรคไม่่ติิดต่่อ
 ความเครีียดกัับโรคไม่่ติิดต่่อ และการจััดการลดความเครีียด
 การสร้้าง Health Literacy ในชุุมชน
 การสื่่�อสารเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพในชุุมชน
 การจััดทำำ�ข้้อตกลงในชุุมชนของท้้องถิ่่�น/กำำ�หนดประเด็็นเพื่�อ
่ เป็็นวาระนโยบาย/การจััดเวทีีประชาคม 
 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
 การใช้้และการพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในชุุมชน
 การติิดตามประเมิินผลตามกิิจกรรม  โดยอาจเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์ทางสุุขภาพก่่อนและหลัังการดำำ�เนิินงาน เช่่น
ร้้อยละผู้้�ลดน้ำำ��หนัักได้้, ร้้อยละผู้้�ที่มีี่� การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
8.	พื้้�นที่่�เป้้าหมาย/สถานที่่�ดำำ�เนิินโครงาการ.................................................................................................................
9. กลุ่่�มเป้้าหมาย/ผู้้�ร่่วมดำำ�เนิินการ...............................................................................................................................
10. ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ........................................................................................................................................
11.	ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ.................................................................................................................................................
12.	ผู้้�เสนอโครงการ..........................................................................................................................................................
13.	ผู้้�อนุุมัติั ิโครงการ ........................................................................................................................................................
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คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

แบบฟอร์์มใบงานที่่� 3 รายงานความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ชื่่�อผู้้�เข้้าอบรม .................................................................... หน่่วยงาน ..........................................................................
คำำ�ชี้้�แจง : ผู้้�เข้้ารัับการอบรมโปรดจััดทำำ�รายละเอีียดตามใบงาน ดัังนี้้�
โครงการ ...........................................................................................................................................................................
แผนการดำำ�เนิินกิิจกรรมตามโครงการ
(ระบุุกิิจกรรมตามที่่�ระบุุในโครงการ)

ผลการดำำ�เนิินงาน (ควรระบุุรายละเอีียดของการดำำ�เนิินโครงการ
เช่่น ดำำ�เนิินการที่่�ไหน กัับใคร อย่่างไร เมื่่�อไร จำำ�นวนและ
ผลการดำำ�เนิินงานเป็็นอย่่างไร เป็็นต้้น)

กิิจกรรมที่่� 1
กิิจกรรมที่่� 2
กิิจกรรมที่่� 3

	ปััญหาอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงานโครงการ



....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................


แนวทางแก้้ไข หรืือการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานโครงการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

แบบฟอร์์
ใบงานที่่� ม4ใบงานที่่� 4 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานโครงการ
ชื่่�อผู้้�เข้้าอบรม ............................................................... หน่่วยงาน ................................................................................
คำำ�ชี้้�แจง : ผู้้�เข้้ารัับการอบรมโปรดจััดทำำ�รายละเอีียดตามใบงาน ดัังนี้้�
โครงการ ............................................................................................................................................................................
1. หลัักการและเหตุุผล
....................................................................................................................................................................................
2.	วััตถุุประสงค์์
2.1 ..........................................................................................................................................................................
2.2 ..........................................................................................................................................................................
3. กลุ่่�มเป้้าหมาย/ผู้้�ร่่วมดำำ�เนิินการ
3.1 ...........................................................................................................................................................................
3.2 ..........................................................................................................................................................................
4.	วิิธีีการดำำ�เนิินงาน
4.1 ……………..................……………………………………………………………………………………….…………………………....…..
4.2 …………………………………………………………………………………………………………..................…………………………....
5. ผลการดำำ�เนิินงาน
5.1 …………………………………………………..................……………………………………………………..………………………….....
5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………..................………….
6. ผลการประเมิินการใช้้ประโยชน์์/ความพึึงพอใจ
………………………………………………….………..................................................................................................................
7. การเผยแพร่่ข้้อมููลตามช่่องทางต่่างๆ ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�ใช้้ประโยชน์์
7.1 ..........................................................................................................................................................................
7.2 ………………………………………………………………………….……………………………………………………………................…
8. ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ
8.1 ………………..……………………………………………………………………….………………………..............…………………..…...
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………………..................................
9.	ปััญหา/อุุปสรรค
9.1 ………………..……………………………………………………………………….…………………………………………..…...
9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………....................
10.	ข้้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................
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2. การจััดทำำ�โครงการป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� (ระยะสั้้�น)
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Module 3 ระบาดวิิทยาและชุุดข้้อมููลที่่�ใช้้การวิิเคราะห์์สถานการณ์์
การป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
Module 4 การประเมิินสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยกำำ�หนด
ของสุุขภาพชุุมชน
Module 7 การจััดทำำ�แผน การออกแบบโครงการ และกิิจกรรม
การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
Module 8 การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ 
ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�
Module 1 พลวััตของการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�มีีความสััมพัันธ์์
เชื่่�อมโยงกัับโรคไม่่ติิดต่่อ
1.1 ความสำำ�คััญของท้้องถิ่�น่ กัับการจััดการโรคไม่่ติิดต่่อ
Module 2 โรคไม่่ติิดต่่อและหลัักการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
Module 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
5.1 อาหารป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
5.2 การออกกำำ�ลัังกายและกิิจกรรมเคลื่่�อนไหวทางกาย ลดความเสี่่�ยง
และป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
5.3 การลดการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ยาสููบในชุุมชน
5.4 กลยุุทธ์์การควบคุุมการบริิโภคสุุราในชุุมชน
5.5 ฝุ่่�นละออง (PM 2.5) และสารเคมีีเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อมกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อ
และการป้้องกััน
5.6 ความเครีียดกัับโรคไม่่ติิดต่่อ และการจััดการลดความเครีียด
5.7 การสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) กัับการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน

1. การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหาพื้้�นที่่�



หมวดวิิชา (Module) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับใบงาน

ใบงานที่่�



















ชุุดเครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับใบงาน

ชุุดเครื่่�องมืือในการประเมิินและการดััดแปลงสููตรอาหารเพื่�อ่ สุุขภาพ
ชุุดเครื่่�องมืือการออกกำำ�ลัังกายลดโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินและเฝ้้าระวัังยาสููบในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินการติิดสุุรารายบุุคคล
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินความเครีียดด้้วยตนเองและแบบคััดกรอง
โรคซึึมเศร้้า

ชุุดเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการประเมิินความเสี่่�ยงในชุุมชน
ชุุดเครื่่�องมืือการจััดทำำ�แผนที่่�ทางเดิินยุุทธศาสตร์์
ชุุดเครื่่อ� งมืือการติิดตามประเมิินผลโครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุขุ ภาพ

ภาคผนวก ข หมวดวิิชา (Module) และชุุดเครื่่อ� งมืือที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับใบงาน

คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1
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4. สรุุปผลการดำำ�เนิินงานโครงการ

3. รายงานความก้้าวหน้้า
ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม

ใบงานที่่�























Module 7 การจััดทำำ�แผน ออกแบบโครงการ และกิิจกรรมการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
Module 8 การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ 
ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�
Module 9 กฎหมายส่่งเสริิมคุ้้�มครองสุุขภาพและกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
9.1 งบประมาณ การเงิิน และการจััดซื้้อ� จััดจ้้างขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�
Module 10 การใช้้และการพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในชุุมชน

Module 8 การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ 
ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�
Module 9 กฎหมายส่่งเสริิมคุ้้�มครองสุุขภาพและกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
9.1 งบประมาณ การเงิิน และการจััดซื้้อ� จััดจ้้างขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�

5.8 เทคนิิคการสื่่�อสารเพื่�อ่ การสร้้างเสริิมสุุขภาพในชุุมชน
5.9 การจััดทำำ�ข้้อตกลงในชุุมชนและบทบาทความสำำ�คััญต่่อการพััฒนา
ท้้องถิ่่�นด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
Module  6  การจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อในชุุมชน
Module 7 การจััดทำำ�แผน ออกแบบโครงการ และกิิจกรรมการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
Module 8 การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ 
ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�
Module 9 กฎหมายส่่งเสริิมคุ้้�มครองสุุขภาพและกฎหมาย กฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
9.1 งบประมาณ การเงิิน และการจััดซื้้อ� จััดจ้้างขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่น่�
Module 10 การใช้้และการพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในชุุมชน

หมวดวิิชา (Module) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับใบงาน









ชุุดเครื่่�องมืือการจััดทำำ�แผนที่่�ทางเดิินยุุทธศาสตร์์
ชุุดเครื่่อ� งมืือการติิดตามประเมิินผลโครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุขุ ภาพ

ชุุดเครื่่�องมืือการจััดทำำ�แผนที่่�ทางเดิินยุุทธศาสตร์์
ชุุดเครื่่อ� งมืือการติิดตามประเมิินผลโครงการหรืือกิิจกรรมส่่งเสริิมสุขุ ภาพ

ชุุดเครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับใบงาน

คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

ภาคผนวก ค แนะนำำ�แหล่่งศึึกษา/เครื่่อ� งมืือเพิ่่ม� เติิมเพื่่อ� ประกอบการ
ดำำ�เนิินการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
รายการวิิดีีโอรวม
https://youtube.com/playlist?list=PLYbQHPltX9q1N0XaVl7Y3D2izKzW3herk
หมวดวิิชาที่่� 1 พลวััตการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�มีีความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงกัับโรคไม่่ติิดต่่อ
		

รายวิิชาที่่� 1.1 ความสำำ�คััญของท้้องถิ่่�นกัับการจััดการโรคไม่่ติิดต่่อ

		

ในหััวข้้อเสวนา “ทิิศทางการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อของประเทศไทยและความสำำ�คัญ
ั ของ
ท้้องถิ่่�นกัับการจััดการโรคไม่่ติิดต่่อในยุุค COVID 19”
				
อาจารย์์ผู้้�สอน : นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิิด, ดร.กิิตติิพงษ์์ เกิิดฤทธิ์์� 
				ผู้้�ร่่วมเสวนา : คุุณสุุรพล เธีียรสููตร , คุุณจัันทร์์ฉาย สุุภากาวีี
				
moderator : รศ. ดร.มณฑา เก่่งการพานิิช
		
https://youtu.be/qXDdOf1LQSI
หมวดวิิชาที่่� 2 โรคไม่่ติิดต่่อและหลัักการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : พญ.จุุรีีพร คงประเสริิฐ
		
https://youtu.be/19rUxyVQFg0
หมวดวิิชาที่่� 3 ระบาดวิิทยาและชุุดข้้อมููลที่่�ใช้้การวิิเคราะห์์สถานการณ์์การป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. ดร.ศุุภวรรณ มโนสุุนทร
		
https://youtu.be/5TVSFJndB7c
หมวดวิิชาที่่� 4 การประเมิินสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยกำำ�หนดของสุุขภาพชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : นพ.พงศ์์เทพ วงศ์์วััชรไพบููลย์์
		
https://youtu.be/e71EXNSvpH4
หมวดวิิชาที่่� 5 การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : รศ. ดร.มณฑา เก่่งการพานิิช 
		
https://youtu.be/eh0TsB_Ruy8
		 รายวิิชาที่่� 5.1 อาหารป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. ดร.ชนิิดา ปโชติิการ และ ดร.ปรารถนา ตปนีีย์์
		
https://youtu.be/gW24KkGBN7U
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คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

		 รายวิิชาที่่� 5.2 การออกกำำ�ลัังกายและกิิจกรรมเคลื่่�อนไหวทางกาย ลดความเสี่่�ยงและป้้องกััน
		 ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. ดร.มนต์์ชััย โชติิดาว
		
https://youtu.be/q7GhJMzadbA
		 รายวิิชาที่่� 5.3 การลดการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ยาสููบในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : รศ. ดร.มณฑา เก่่งการพานิิช
		
https://youtu.be/2ECMPue8TWM
		 รายวิิชาที่่� 5.4 กลยุุทธ์์การควบคุุมการบริิโภคสุุราในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : นพ.พงศ์์เทพ วงศ์์วััชรไพบููลย์์
			ผู้้�ร่่วมเสวนา : คุุณสุุรพล เธีียรสููตร
		
https://youtu.be/1My6vn_AaZQ
		 รายวิิชาที่่� 5.5 ฝุ่่�นละออง (PM 2.5) และสารเคมีีในสิ่่�งแวดล้้อมกัับโรคไม่่ติิดต่่อและการป้้องกััน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. ดร.บัันลืือ เอมะรุุจิิ
		
https://youtu.be/qgckd-okVuY
		 รายวิิชาที่่� 5.6 ความเครีียดกัับโรคไม่่ติิดต่่อ และการจััดการลดความเครีียด
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : อาจารย์์ภวมััย กาญจนจิิรางกููร
		
https://youtu.be/fWLyGAJoiUg
		 รายวิิชาที่่� 5.7 การสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) กัับการป้้องกัันควบคุุม
		 โรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : รศ. ดร.วิิราพรรณ วิิโรจน์์รัตน์
ั ์
		
https://youtu.be/6zwWImOMDYk
		 รายวิิชาที่่� 5.8 เทคนิิคการสื่่�อสารเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. ดร.มลิินีี สมภพเจริิญ
		
https://youtu.be/GjhZ6jCaKgM
		 รายวิิชาที่่� 5.9 การจััดทำำ�ข้้อตกลงในชุุมชนและบทบาทความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาท้้องถิ่่�น
		ด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : อาจารย์์เคท ครั้้�งพิิบููลย์์
		
https://youtu.be/aJLwajMA2Qc
หมวดวิิชาที่่� 6 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. ดร.ศริิยามน ติิรพััฒน์์
		
https://youtu.be/AqbRcJcXfrg
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คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

หมวดวิิชาที่่� 7 การจััดทำำ�แผน ออกแบบโครงการ และกิิจกรรมการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : พญ.ทััศนีีย์์ เอกวานิิช
		
https://youtu.be/S-Rr2OW9fWY
หมวดวิิชาที่่� 8

การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
	สำำ�หรัับประชาชนในพื้้�นที่่�
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ผศ. นพ.วิิชช์์ เกษมทรััพย์์
		
https://youtu.be/ZRbIRAivN5k
หมวดวิิชาที่่� 9 กฎหมายส่่งเสริิมคุ้้�มครองสุุขภาพ และกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุม
		 โรคไม่่ติิดต่่อ
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : ดร.ศิิวนุุช สร้้อยทอง และ อาจารย์์เคท ครั้้�งพิิบููลย์์
		
https://youtu.be/gU7_CC469lI
		 รายวิิชาที่่� 9.1 งบประมาณ การเงิิน และการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : อาจารย์์พงษ์์ศัักดิ์์� กวีีนัันทชััย
		
https://youtu.be/SW7puaAp8vA
หมวดวิิชาที่่� 10 การใช้้และการพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในชุุมชน
			
อาจารย์์ผู้้�สอน : อาจารย์์ขวััญรัักษ์์ เม้้งตระกููล
		
https://youtu.be/cFCgbH9HuF0
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คู่่�มืือ ชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้ การอบรมหลัักสููตรการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 1

ภาคผนวก ง สื่่อ� เผยแพร่่ประชาสััมพันั ธ์์

ที่่�มา: https://www.lowsaltthai.com/uploads/6234/images/Download/INFO%2014-02.jpg
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ปริิมาณน้ำำ��ตาลในเครื่่�องดื่่�มแต่่ละชนิิด
ผลิิตภััณฑ์์

ปริิมาณน้ำำ��ตาล ปริิมาณน้ำำ��ตาล
(กรััม)
(ช้้อนชา)

ปริิมาณ

ปริิมาณ

โค้้ก ซีีโร่่

1 กระป๋๋อง

325 มล.

0

0

โค้้ก

1 กระป๋๋อง

325 มล.

31

7 34

เป็็ปซี่่�

1 กระป๋๋อง

325 มล.

34

8 12

สไปรท์์

1 ขวด

500 มล.

64

แฟนต้้า น้ำำ�� เขีียว

1 กระป๋๋อง

325 มล.

39

คาลพีีส แลตโตะ โซดา รสนมเปรี้้�ยว

1 กระป๋๋อง

325 มล.

44

ไอวี่่ น้ำ
� ำ��เก๊๊กฮวย

1 ขวด

350 มล.

23

5 34

เพีียวริิคุุ ฟรุุต ไวท์์ทีี มิิกซ์์เบอร์์รี่่�

1 ขวด

350 มล.

33

8 14

อิิชิิตััน ดัับเบิ้้�ลดริ้้�งค์์ น้ำำ��อััญชัันผสมน้ำำ��มิิกซ์์เบอร์์รี่่�

1 ขวด

420 มล.

36

9

โอวััลติิน ยููเอชทีี

1 กล่่อง

225 มล.

30

7 14

ดััชมิิลล์์ นมเปรี้้�ยว รสส้้ม ยููเอชทีี

1 กล่่อง

180 มล.

17

4 14

ดััชมิิลล์์ สมููทตี้้� โยเกิิร์์ตพร้้อมดื่่�ม 
รสส้้มแมนดาริินและรสแพร์์

1 กล่่อง

180 มล.

30

7 14

โฟร์์โมสต์์ นมปรุุงแต่่งกลิ่่�นกล้้วยหอม ยููเอชทีี

1 กล่่อง

180 มล.

13

3 14

ไวตามิ้้�ลค์์ ยููเอชทีี

1 กล่่อง

250 มล.

23

5 34

บีีทาเก้้น นมเปรี้้�ยว ไขมััน 0%

1 ขวด

160 มล.

26

6 12

โฟร์์โมสต์์ นมเปรี้้�ยว ไขมััน 0%

1 ขวด

190 มล.

29

7 14

เมจิิ นมรสสตรอเบอร์์รี่ พ
่� าสเจอร์์ไรส์์

1 ขวด

200 มล.

20

5

ดััชมิิลล์์ นมจืืด พาสเจอร์์ไรส์์

1 ขวด

200 มล.

7

1 34

ดััชชี่่� โยเกิิร์์ตผสมวุ้้�นมะพร้้าว

1 ถ้้วย

140 กรััม

22

5 12

เนสวิิต้้า รสดั้้�งเดิิม

1 ซอง

26 กรััม

10

2 12

เนสวิิต้้า สููตรน้ำำ��ตาลน้้อยกว่่า

1 ซอง

26 กรััม

4

1

เนสกาแฟ ทรีีอิินวััน ริิชอะโรมา

1 ซอง

19.4 กรััม

11

2 34

เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต์์

1 กระป๋๋อง

180 มล.

16

4

มาลีี น้ำำ��ส้้ม 100%

1 กล่่อง

200 มล.

24

6

มาลีี น้ำำ��แอปเปิ้้�ล 100%

1 กล่่อง

200 มล.

26

6 12

มิินิิท เมด พััลพิิ น้ำำ��ส้้มผสมเนื้้�อส้้ม

1 ขวด

335 มล.

44

โดย สมาคมนัักกำำ�หนดอาหารแห่่งประเทศไทย และสถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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สุขภาพดี...เริ่มที่

Å´ ËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ

ã¹

1

Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ¤ØÁ âÃ¤ÍŒÇ¹ ¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ àºÒËÇÒ¹ ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ ´ŒÇÂ¡ÒÃ

ÇÑ¹
¤ÇÃ¡Ô¹

Å´ËÇÒ¹

6

¹éÓµÒÅäÁ‹à¡Ô¹

6Å´ ËÇÒ¹
à·¤¹Ô¤
ÁÑ¹ à¤çÁ

ªŒÍ¹ªÒ

24 ¡ÃÑÁ

1. ªÔÔÁ¡‹Í¹»ÃØ§·Ø¡¤ÃÑé§
Å´¡ÒÃ»ÃØ§ÃÊ
2. àÅÕèÂ§¢¹ÁËÇÒ¹
à¤Ã×èÍ§´×èÁÃÊËÇÒ¹
3. àÅÕèÂ§ÍÒËÒÃ·Í´ àºà¡ÍÃÕè
Å´ÍÒËÒÃ·ÕèÁÕ¡Ð·Ô
4. àÅ×Í¡ãªŒ¹éÓÁÑ¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ
§´¹éÓÁÑ¹·Í´«éÓ
5. Å´¹éÓ¨ÔéÁ ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»
¢¹Á¢ºà¤ÕéÂÇ
6. àÃÔèÁÍ‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ
¡‹Í¹«×éÍ

Å´ÁÑ¹

6

à¡Å×ÍäÁ‹à¡Ô¹
ªŒÍ¹ªÒ
¹éÓ»ÅÒäÁ‹à¡Ô¹

â´¹Ñ· 1 ªÔé¹

¹éÓ»ÅÒ 1 ªŒÍ¹¡Ô¹¢ŒÒÇ

430
Kcal

¹éÓµÒÅ

¹éÓÁÑ¹

14

4

1
2
ªŒÍ¹ªÒ

ªŒÍ¹ªÒ

¡Òá¿Ê´ 1 á¡ŒÇãËÞ‹
(22-24 ÍÍ¹«)

»Ò·‹Í§â¡Ž 1 ªÔé¹àÅç¡
70
Kcal

¹éÓµÒÅ

270
Kcal

12

ªŒÍ¹ªÒ

140
Kcal

¹éÓµÒÅ

160
Kcal

ªŒÍ¹ªÒ

¹Áà»ÃÕéÂÇ 1 ¢Ç´

3

¹éÓµÒÅ

3

1
2
ªŒÍ¹ªÒ

ªŒÍ¹ªÒ

ä¡‹·Í´ 1 ªÔé¹
300
Kcal

60
Kcal

¹éÓµÒÅ 36 4 = 9 ªŒÍ¹ªÒ
â«à´ÕÂÁ à¡Ô¹ 2,000 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

¹éÓÁÑ¹

1
2
ªŒÍ¹ªÒ

¹éÓÁÑ¹

ªŒÍ¹ªÒ

ªŒÍ¹ªÒ

3

â«à´ÕÂÁ
2,600
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

3
4

ªŒÍ¹ªÒ

à¡Å×Í

1 41

ªŒÍ¹ªÒ

»ÅÒÃŒÒ 1 ªŒÍ¹¡Ô¹¢ŒÒÇ
à¡Å×Í

3
4
ªŒÍ¹ªÒ

ºÐËÁÕè¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»
¢¹Ò´»¡µÔ/ºÔê¡á¾ç¤ 1 «Í§
â«à´ÕÂÁ
1,500
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

à¡Å×Í

3
4
ªŒÍ¹ªÒ

¤Çº¤ØÁ¹éÓË¹Ñ¡ à¾ÔèÁ¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒËÇÒ¹¹ŒÍÂ ËÁÑè¹ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ
Å´àËÅŒÒ §´ºØËÃÕè ¾Ñ¡¼‹Í¹ãËŒà¾ÕÂ§¾Í
กลุมสงเสร�มโภชนาการผูสูงอายุ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
http://nutrition.anamai.moph.go.th
สำนักโภชนาการ

ที่่�มา: https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/elderlybook?page=3
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à¡Å×Í

â«à´ÕÂÁ
2,080
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

300
Kcal

¹éÓµÒÅ

16

â«à´ÕÂÁ
2,000
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

«Ø»¡ŒÍ¹ 1 ¡ŒÍ¹

â«à´ÕÂÁ
1,650
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

530
Kcal

11 9

8

1

à¿Ã¹ª¿ÃÒÂÊ 20 ªÔé¹

¹éÓµÒÅ

¹éÓµÒÅ

1
2
ªŒÍ¹ªÒ

¹éÓÁÑ¹

â«à´ÕÂÁ
1,300
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

ªŒÍ¹ªÒ

¹éÓÍÑ´ÅÁÊÕ´Ó/ÊÕÍ×è¹æ/ºÔê¡á¤¹
1 ¡ÃÐ»‰Í§
180
Kcal

1
4

¹éÓÁÑ¹äÁ‹à¡Ô¹
30 ¡ÃÑÁ ªŒÍ¹ªÒ

¢Òà¢ÕÂÇÃÊ¹éÓ¼Öé§¼ÊÁÁÐ¹ÒÇ 1 ¢Ç´
220
Kcal

Å´à¤çÁ

à¡Å×Í

1

ªŒÍ¹ªÒ

