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ค�ำน�ำ
โรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่เกิดจาก “วิถีชีวิต” ซึ่งการด�ำเนินของโรค
จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ไม่แสดงความรุนแรงให้เห็นในระยะเริ่มแรก ท�ำให้เกิด
การชะล่าใจ พฤติกรรมสุขภาพในการด�ำเนินชีวิตของประชาชนที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพนี้มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ฝังรากอยู่ในชุมชน ในมิติของสังคม
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน โดยการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าในยุคโลกาภิวัตน์ มีส่วนเร่งให้เข้าถึงปัจจัย
เสี่ยงสุขภาพโดยง่าย องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่าในปี พ.ศ.2573
หากทุกคนเพิกเฉยต่อการลดโรคไม่ติดต่อ ประชากรทั้งโลกจะเสียชีวิตจากโรค
ไม่ติดต่อถึง 55 ล้านคน
พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดจัดการทั้งในบุคคล
ครอบครัว ชุมชน โดยที่ชุมชนและองค์กรต้องเป็นหลักในการด�ำเนินการ
เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพของตนเอง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ต้องเพิ่มความร่วมมือกัน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง ปรับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถมีพฤติกรรม/กิจกรรมสุขภาพ มีทางเลือกด้านสุขภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง การบริ โ ภคอาหารและการออกก� ำ ลั ง กาย การออกกฎหมาย/
นโยบายให้ค�ำนึงถึงผลที่จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส�ำหรับบุคลากร
สาธารณสุ ข มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ด้ า นข้ อ มู ล วิ ช าการ ด้ า นการ
ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชน การสื่ อ สารชุ ม ชน การเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ช่ ว ยเสริ ม ทั ก ษะ
ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
โดยชุมชนเอง
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บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ฉบั บ นี้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ ม โรค
กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้บูรณาการงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประชากรในชุมชน เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรที่ท�ำงานด่านหน้า/เชิงรุก ได้แก่ เจ้าหน้าที่
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เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับประชากรในชุมชน ต่อไป
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กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของโลก และ
อันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งในมิติของการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจ
สังคม เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการตายของประชากร
โลกมากกว่าสาเหตุอื่นๆทุกสาเหตุรวมกัน จากรายงานในปี พ.ศ.2551
มีผู ้เสีย ชี วิต ทั่ว โลกสูงถึง 36 ล้านคนต่อปี ในขณะที่ ประเทศไทยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 314,340 รายหรือร้อยละ 73
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พ.ศ.2552
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D
C
N
NCD หลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน ปี พ.ศ.2546-2556 มีแนวโน้มเพิ่ม
สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2556 มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่ น อนรั ก ษาตั ว ใน
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคทั้ง 4 โรค
ดังกล่าวถึง 2,270,274 คน 2
จากข้ อ มู ล หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ประกั น สั ง คมและ
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการและครอบครั ว พบว่ า ภาระทาง
เศรษฐกิจส�ำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 มีค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลผู ้ ป ่ ว ยนอกและผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติด ต่ อ เรื้ อ รั ง หลั ก (ได้ แ ก่
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง หั วใจและมะเร็ ง )
ทั้งสิ้นเฉลี่ย 25,225 ล้านบาทต่อปี (เฉพาะโรคเบาหวาน 3,984 ล้านบาท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของภาพรวมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลัก) และ
จากการคาดประมาณว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค 18.25
ล้านคน ดังนั้น สถานบริการจะเสียค่ารักษาพยาบาลประมาณ 335,358
ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 3
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ความส�ำคัญของโรคไม่ติดต่อ

D

NC
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โรคไม่ติดต่อ กับ พฤติกรรมสุขภาพ

N

NCD

D
NC

4 โรคไม่ติดต่อหลักๆ ได้แก่ เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด
มะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกิดจาก 4 ปัจจัยเสี่ยงร่วมหลักๆ ได้แก่
การสู บ บุ ห รี่ การบริ โ ภคอาหารที่ เ กิ น ไม่ ถู ก สั ด ส่ ว นและเหมาะสม
ทางโภชนาการ เคลื่ อ นไหวร่ า งกายน้ อ ย/ออกก� ำ ลั ง กายไม่ เ พี ย งพอ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นระดั บ อั น ตราย ท� ำ ให้ ก ล่ า วได้ ว ่ า โรค
ไม่ติดต่อเป็นโรคที่เกิดจาก “วิถีชีวิต” ซึ่งถ้าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ถูกก�ำจัดไป
พบว่าสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต เบาหวานได้อย่างน้อย NC
D
ร้อยละ 80 และป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างน้อยร้อยละ 40
NCD
เนื่องจากการด�ำเนินของโรคไม่ติดต่อจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ไม่แสดง NCD
ความรุนแรงให้เห็นตั้งแต่ระยะต้น ค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาเป็นเดือนๆหรือNCD
เป็นปีๆ ระยะเวลาก่อนเกิดโรคที่ยาวนานท�ำให้มองไม่เห็น ชะล่าใจที่จะ NCD
เกิดการจัดการ ทั้งในบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท�ำให้เกิดการระบาดอย่าง
หนักของโรคไม่ติดต่อทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของคนไทย
v การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบ้าน การบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูง อาหารจานด่วน อาหาร
ส�ำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีรสหวานและน�้ำอัดลมมากขึ้น
		
l คนไทยบริ โ ภคน�้ ำ ตาลโดยเฉลี่ ย เพิ่ ม จาก 12.7 กิ โ ลกรั ม
ต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ.2526 เป็น 29.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
ในปี พ.ศ.2556
		
l คนไทยบริโภคเกลือ/โซเดียมเฉลี่ยสูงเกินเกณฑ์ที่ควรบริโภค
ถึงสองเท่า ส่วนหนึ่งมาจากการกินอาหารที่มองไม่เห็นว่า
มีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ เช่น เครื่องปรุงรส ผงฟู ขนม
กรุบกรอบ อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป

NCD
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NCD

NCD

		
l คนไทยกว่ า ครึ่ ง กิ น ผั ก และผลไม้ ไ ม่ เ พี ย งพอ ทั้ ง ที่
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผักผลไม้ส�ำคัญ
v การออกก� ำ ลั ง กาย คนไทยมี ก ารออกก� ำ ลั ง กายเป็ น ประจ� ำ
มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพียงร้อยละ 25.7 ในปี พ.ศ.2554 มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอในกลุ่มคนท�ำงานที่ใช้แรงกาย แต่ในกลุ่มคน
ท�ำงานออฟฟิศ กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการขยับร่างกายน้อยลง
เช่น การใช้หรือเล่นคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์ การประชุม เป็นต้น
v สูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
NCD
		
l ปี พ.ศ.2555 มีคนสูบบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 20 ในกลุ่มอายุ
NCD
19-60 ปี
NCD
D
C
N
NCD 		
l ปี พ.ศ.2554 คนไทยดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในกลุ่มอายุ
25-29 ปี ร้อยละ 37.3 รองลงมากลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ
23.7 และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 16.6
อย่างไรก็ตามพบว่านักสูบและนักดื่มเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชนและ
เพศหญิง อายุของการดื่มและสูบลดลง
v ความเครียด
		
l สถานการณ์ความเครียดคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี
พ.ศ.2548-2553 แต่มีแนวโน้มสู ง ขึ้ นร้ อ ยละ 9.2 ในปี
พ.ศ.2554
		
l ข้ อ มู ล ปี 2555 จาก Hotline 1323 กลุ ่ ม วั ย ท� ำ งานอายุ
25-59 ปี มีความเครียดสูงสุดร้อยละ 85 รองลงมาเป็น
กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 3
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D

NC

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
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ชุมชน องค์กรต่างๆ กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดปัจจัยเสี่ยง

N

NCD

D
NC

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนรวมถึงการบริโภคอาหาร การ
ออกก�ำลังกาย การสูบบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอล์ ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ ดังแผนภาพที่ 1-1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์
กับความเสี่ยงที่ฝังรากอยู่ในชุมชน ในมิติของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
ค่านิยม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน โดยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การค้า สถานการณ์โลกาภิวัตน์ มีส่วนเร่งให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัย
เสี่ยงสุขภาพโดยง่าย มีพฤติกรรมตัดสินใจเลือกบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพ NCD
NCD
มากขึ้น
ประชาชนใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานที่ท�ำงานประมาณวันละ 8-9NCD NCD
ชั่วโมง เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�ำงานและเพื่อน
D
ร่วมงาน จึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ การใช้ชีวิตที่ดีหรือเสี่ยงต่อ NC
สุขภาพ เช่นเดียวกับอิทธิพลของชุมชน
การศึกษาและประสบการณ์ของประเทศต่างๆพบว่าการด�ำเนิน
การลดปั จ จั ย เสี่ ย งในประชากรมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ส่ ง ผลดี ต ่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนโดยรวมมากกว่าการลดปัจจัยเสี่ยงรายบุคคล
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนเป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดจัดการ และ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียว
ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจสุขภาพของตนเอง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุขล้วนมีความส�ำคัญ และต้องเพิ่มความร่วมมือกันเพื่อลดปัจจัย
เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง ปรับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถมีพฤติกรรม/กิจกรรมสุขภาพ มีทางเลือกด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้ง
การบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกาย การออกกฎหมาย/นโยบายของ
ทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงผลที่จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
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บทที่ 1

แผนภาพที่ 1-1 ระดับต่างๆของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ

NCD

NCD
D

NC

NCD

NCD
D

NC

ปรับจาก epidemiologic reviews, Gielen A. C. et al. Epidemiol Rev 2003
25,65-76.

แผนภาพที่ 1-2 ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
กฎ นโยบาย
สุขภาพ
(Healthy Policies)

สิ่งแวดล้อมดี/
เอื้อสุขภาพ
(Healthy Environment)

พฤติกรรมสุขภาพ
(Healthy Behaviors)

สุขภาพดี
(Healthy People)

“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรค เป็นหน้าที่
และอยู่ในความรับผิดชอบของทุกคนทุกองค์กร”

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

ขั้นตอนการด�ำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
โดยชุมชน/องค์กร
ตารางที่ 1-1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
โดยชุมชน/องค์กร

N

NCD

D
NC

ขั้นตอน
การด�ำเนินการ
1. ตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อน ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งาน จากทุ ก ส่ ว นของ
การด�ำเนินงาน
ชุมชน/องค์กร
ชุมชน - ภาคประชาชน เช่น อสม. แกนน�ำชุมชน
กรรมการ/คณะท� ำ งานชุ ม ชน ตั ว แทน
NCD
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้น�ำชุมชนที่เป็น
ทางการ (เช่น นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ NCD
อปท. ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น) ครู พระ
NCD
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตร
NCD
องค์กร - ผู้บริหารและตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
D
ในองค์กร ตัวอย่างขององค์กร เช่น วัด
NC
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ
สถานที่ราชการ สมาคม คอนโดและอื่นๆ
2. ประเมิ น และวิ เ คราะห์ 1. ชุ ม ชน/องค์ ก รรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ตั ด สิ น ใจ
ชุมชน/องค์กร เพื่อให้ ในการพัฒนา นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ
ได้มาซึ่งปัญหาสุขภาพที่ ในชุมชน
เกิ ด จากความคิ ด เห็ น 2. วิเคราะห์ชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพ มี ก ารวิ เ คราะห์ ใ น 4 ประเด็ น หลั ก
ร่วมกันของชุมชน
คื อ 1) สถานการณ์ โรคและปั ญ หาสุ ข ภาพ
ในชุมชน 2) สถานการณ์ความเสี่ยง 3) ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อโรคและความเสี่ยงในชุมชน และ
4) ความพร้อมของชุมชนต่อการปรับพฤติกรรม
สุขภาพ
ข้อมูลที่ส�ำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ชุมชน ได้แก่
- สถานะสุขภาพของคนในชุมชน ได้แก่ จ�ำนวน/
อัตราป่วย/อัตราตาย
- สถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่
การสู บ บุ ห รี่ ภาวะน�้ ำ หนั ก เกิ น และอ้ ว น
ขาดการเคลื่อนไหว/ออกก�ำลังกาย การบริโภค
แอลกอฮอล์

NCD
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NCD

ตารางที่ 1-1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
โดยชุมชน/องค์กร (ต่อ)

NCD

NCD

ขั้นตอน

NCD

NCD

NCD
D

NC

NCD

NCD
D

NC

3.
4.
3. พั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ก าร 1.
โดยเป็ น แผนที่ ทุ ก ภาค
ส่ ว น เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการก�ำหนดมาตรการ/
กิจกรรม ในการลดปัญหา
ชุมชน
2.

3.

การด�ำเนินการ
- ข้อมูลทุนทางสังคม ได้แก่ การมีเครือข่าย
มี แ หล่ ง ทุ น มี ผู ้ น� ำ /ปราชญ์ ช าวบ้ า น
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น สถานที่ อ อกก� ำ ลั ง กาย
ทางเดิน ทางปั่นจักรยาน กติกา/พันธะสัญญา/
มาตรการทางสังคม/ข้อตกลงร่ ว มในชุ มชน
แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ แหล่งปลูกผัก
- ข้อมูลสถาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
ที่เป็นความเสี่ยงและแหล่งเสี่ยง เช่น ร้านค้า
ขายอาหารเสี่ยง ร้านเกม
- ภาคีส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้น�ำทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
- สื่อและช่องทางการสื่อสารสุขภาพในชุมชน
น�ำผลการวิเคราะห์ชุมชน/องค์กร มาเสนอใน
เวทีของชุมชน/องค์กร
ก�ำหนดประเด็นสุขภาพที่ต้องเร่งด�ำเนินการร่วม
กับชุมชน
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ร่ ว มกั น วางแผนปฏิ บั ติ ก าร/
เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการในชุ ม ชนแก้ ไขปั ญ หา
โดยใช้ ก ระบวนการการมี ส ่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่
การระดมสมอง แผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร์
เวที ป ระชาคม เทคนิ ค หรื อ กระบวนการคิ ด
แบบมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานต่อไป มี
การด�ำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
และระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน
มีกลไกประสานทั้งชุมชน/องค์กร
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บทที่ 1

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

ตารางที่ 1-1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
โดยชุมชน/องค์กร (ต่อ)
การด�ำเนินการ
1. เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงาน น�ำแผนไปสู่
การปฏิบัติ
2. ด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงานต่อไป

D
NC

NCD

1. วางแผนการติดตามประเมินผลโดยการก�ำหนด
NCD
ประเด็นหลักที่ต้องการประเมิน เลือกเครื่องมือ NCD
หรือวิธีการประเมิน ก�ำหนดระยะเวลาประเมิน
D
NC
2. ระหว่ า งด� ำ เนิ น การมี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล และ
กระบวนการด� ำ เนิ น งานเป็ น ระยะเพื่ อ แก้ ไข
ปัญหาถ้ามีอุปสรรค หรือเพิ่มการพัฒนางานเมื่อ
มีโอกาส
3. มีการก�ำกับให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
4.เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานก่อนและหลังการ
ด�ำเนินโครงการ

N

NCD

NCD

ขั้นตอน
4. ด� ำ เนิ น การตามแผน
มาตรการ/กิจกรรม โดย
เกิ ด จากความร่ ว มมื อ
ของภาคี เ ครื อ ข่ า ย ใน
การด� ำ เนิ น การเพื่ อ ลด
ปัญหาชุมชน
5. ติดตามและประเมินผล
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การติ ด ตาม
ม า ต ร ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
เป็ น ระยะ และน� ำ มา
ป รั บ ป รุ ง ใ ช ้ ใ น ก า ร
ด� ำ เนิ น งาน รวมทั้ ง มี
การประเมิ น ผลลั พ ธ์
ความส� ำ เร็ จ ของแผน/
โครงการ เพื่ อ น� ำ มาใช้
ในการพัฒนาการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชน

NCD

10

NCD

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
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NCD

NCD

NCD

มาตรการที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบ่งได้เป็น
4 ด้าน คือ
1) การจั ด การด้ า นนโยบาย ระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ร
ที่ท�ำงาน หรือการมีข้อตกลงร่วมกันโดยสมัครใจ
2) การสื่ อ สารให้ ค วามรู ้ เสริ ม ทั ก ษะในด้ า นลดความเสี่ ย ง
การจั ด การดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสื่ อ สารรายบุ ค คล
รายกลุ่ม หรือ การรณรงค์ต่างๆ
D
C
N
3) การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เข็มขัดนิรภัย การตรวจสารพิษ
D
NC ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
NCD
D
NC
4) การเกื้อหนุนทางด้านทรัพยากร แหล่งเอื้อต่างๆ เช่น สถานที่
NCD
ออกก�ำลังกาย สถานที่พักผ่อน แหล่งอาหารสุขภาพ เครื่องมือตรวจวัด
สุขภาพตนเอง
D

NC

หลักการและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานเพื่อการปรับพฤติกรรม
1) การวางแผน/มาตรการการด�ำเนินงาน ควรก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ความเสี่ยงและพฤติกรรมที่จะด�ำเนินการหรือที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้
ชัดเจน โดยพิจารณาจากข้อมูลการวิเคราะห์ชุมชน ควรมีการศึกษาปัญหา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
2) ท�ำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและชุมชนในวางแผน
และด�ำเนินงาน
3) แผนปฏิ บั ติ ก ารในชุ ม ชน ควรท� ำ ต่ อ ยอดจากฐานความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ และทุนเดิมที่ชุมชนนั้นมีอยู่แล้ว
4) ในการวางแผนท� ำ งาน ควรค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย เอื้ อ และปั ญ หา
อุปสรรคในการด�ำเนินงาน

บทที่ 1

หลักการพัฒนามาตรการในชุมชน

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

5) ด�ำเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือประสบการณ์ที่มี
ข้อพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
6) พัฒนาศักยภาพของทีมบุคลากร ในทุกเครือข่ายที่ร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
7) วางแผนการติดตาม ประเมินผล

N

NCD

D
NC

บทบาทของชุมชน/องค์กรในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1) ก� ำ หนดนโยบายที่ แ สดงความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น งานปรั บ NCD
NCD
พฤติกรรมชุมชน/องค์กรเพื่อลดโรค
NCD
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท�ำงาน ด�ำเนินงานปรับพฤติกรรมNCD
ชุมชน/องค์กรที่มาจากหลายฝ่าย
D
NC
3) รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ หรือสมาชิก
ในองค์กร เช่น การสูบบุหรี่ ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน ขาดการเคลื่อนไหว/
ออกก�ำลังกาย การบริโภคแอลกอฮอล์ ข้อมูลป่วย ระยะความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
4) จัดเวทีหรือช่องทางรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ความ
พึงพอใจ ตลอดจนน�ำมาใช้ในการวางแผน
5) จัดท�ำแผน โครงการ กิจกรรม ปรับพฤติกรรมชุมชน/องค์กร
ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
6) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรม
7) สนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในการด�ำเนินงาน
8) จัดเวที เชิดชูยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง
9) ติดตาม ทบทวน เรียนรู้และน�ำผลการด�ำเนินงานไปปรับปรุง
พัฒนา

NCD
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NCD

NCD

NCD

เอกสารอ้างอิง
1) ทักษพล ธรรมรังสี (บรรณาธิการ). รายงานสถานการณ์โรค NCDs วิกฤติสุขภาพ วิกฤติ
สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. มปท., 2557.
2) ศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล (บรรณาธิการ). รายงานประจำ�ปี 2557. กรุงเทพฯ: สำ�นักงาน
กิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
3) เนติมา คูนีย์ (บรรณาธิการ). การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบ
การบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. กรุงเทพ: บริษัท อาร์ต ควอลิไฟล์ จำ�กัด, 2557.
NCD

NCD

NCD
D

NC

NCD

NCD
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บทที่ 1

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

D

NC

NCD

NCD

D

NC

N

NCD

D
NC

NCD

NCD

NCD

NCD

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
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D

NC

NCD

NCD
D

NC
NCD

NCD

NCD

NCD
D

NC

NCD

NCD
D

NC

N

CD

NCD

NCD

D

NC

NCD

NCD

NCD
NCD

NCD

NCD

NCD

บทที่ 2

NCD

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
โดยชุมชนและองค์กร
NCD

NCD

NCD

บทที่ 2

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

NCD

D

NC

N

NCD

D
NC

NCD

NCD

NCD

NCD
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NCD

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
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2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยชุมชน และองค์กร
2-1 ต�ำบลจัดการสุขภาพ

NCD

เป้าหมายสูงสุดของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ประชาชนต้อง
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ ถือเป็นหน้าที่ของตนเองและมีความสามารถ
NCD
ทักษะในการดูแลสุขภาพได้ อสม.และแกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัว
NCD มี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
NCD
D
NC
NCD อย่างเป็นระบบ หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งกลไกปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การจัดการสุขภาพของชุมชน
การพั ฒ นาต� ำ บลจั ด การสุ ข ภาพดี ถื อ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ
ต่อยอดจากแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นเรื่องของชุมชนที่คิดตั้ง
เป้าหมาย บริหารจัดการ และวัดผลส�ำเร็จด้วยตนเอง
“ต�ำบลจัดการสุขภาพดี หมายถึง ต�ำบลที่มีกระบวนการจัดการ
ทางด้านสุขภาพที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน
และทุ ก ภาคส่ ว นในท้ อ งถิ่ น ร่ ว มบู ร ณาการค้ น หาหรื อ ก� ำ หนดปั ญ หา
สุขภาพ เป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพและมาตรการทาง
สังคม รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ด�ำเนินการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัญหาของชุมชนส่งผลให้สมาชิก
ในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
บูรณาการการขับเคลื่อนต�ำบลจัดการสุขภาพดี ผ่านกลไกการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องเชื่อมโยง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน ต�ำบล และ
อ�ำเภอ”
การขั บ เคลื่ อ นต� ำ บลจั ด การสุ ข ภาพดี โ ดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนและองค์กรต่างๆ ดังแผนภาพที่ 2-1 และแผนภาพที่ 2-2

บทที่ 2

NCD

NCD

ต�ำบล เป้าหมายขับเคลื่อนปรับพฤติกรรมในชุมชน

D

NC

วินิจฉัย/รักษา

รพ.สต.
อสม.

•
•
•
•

ร่วมกาหนดนโยบายท้องถิ่น
สะท้อนข้อมูล
ร่วมในกระบวนการทาแผน
ร่วมปฏิบตั ิ/ดาเนินการ

ภาคประชาชน
(บวร.)

แผนสุขภาพตาบล

อปท.

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ
โรคไร้เชื้อเรื้อรัง /โรคติดต่อทัว่ ไป
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพ

ตาบลจัดการสุขภาพดี

• กาหนดนโยบาย/ข้อบังคับ
- กระบวนการมีส่วนร่วม
- สอดคล้องกับท้องถิ่น
• หาแนวร่วม/สร้างทีม/คณะทางาน
• จัดทาแผนสนับสนุนแผน
• สนับสนุนการเรียนรู้

• กองทุนในพื้นที่ (กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนสัจจะ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
ฯลฯ)
• กองทุน CSR
• กองทุนมูลนิธิ

วิสาหกิจชุมชน

• พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
• ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควิถีชีวิต
• ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
• ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
• นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดี
• ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community)
• สิ่งแวดล้อมดี พลังงานสะอาด (Green
community)
• แก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty
radication)
สร้างรายได้
แก้ไขปัญหาความยากจน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

NCD

NC
D

N

NCD

ภาครัฐ

หน่วยงาน/
องค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เอกชน

มหาดไทย
พลังงาน
เกษตร
ศึกษาธิการ
พัฒนาสังคมฯ
สาธารณสุข

AIC : Appreciation Influence Control คือ เทคนิคกระบวนการวางแผนการมีส่วนร่วม PLA : Participatory Learning Approach คือ กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
SRM : Strategic Route Map คือ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
CSR : Corporate Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม

* กระบวนพัฒนาบทบาทภาคประชาชน
หมู่บ้าน/ตาบลจัดการสุขภาพ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
• ภาคีเครือข่ายต่างๆบริหารยุทธศาสตร์
ร่วมกัน : SRM PLA AIC
• การพัฒนาศักยภาพ อสม.
• การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
* รร.วัตกรรมสุขภาพชุมชน / รร.อสม.

• Tele Medicine
[Web Camera]
• Family Folder
• Home Health Care
• Home ward
• Health Screening
• Curative
• Referral System

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

NCD

D
NC

NCD

NCD

NCD

เครือข่ายสุขภาพ
ระดับอาเภอ
(DHSA :
District Health
System
Appreciation)
• เอกภาพของทีม
สุขภาพระดับ
อาเภอ (Unity
of District
Health Team)
• บริการพื้นฐานที่
เป็น (Essential
Health Care)
• การดูแลสุขภาพ
ตนเอง (Self
Care)
• งบประมาณ,
ทรัพยากรต่างๆ
และโครงสร้าง
องค์กร
• ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ดีขึ้น
ทีมสุขภาพเป็น
สุข และชุมชนไม่
ทอดทึ้งกัน
• การประเมินผล
และเรียนรู้ตาม
บริบท

แผนภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดการบูรณาการขับเคลื่อนต�ำบลจัดการสุขภาพดี
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NCD

NCD
NCD

NCD

NCD

NC

NCD

D

NCD

NCD

D

NC

ทุกจังหวัด
กาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา DHS

Team
Appreciation
Resourse Sharing &
Human Development
Essential Care
Community
Participation

Unity Distric Health

หลัก 5 ประการ

ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมากขึ้นไป

ระดับพื้นฐาน
(การพัฒนาทีมสุขภาพตาบล)
 ระดับพัฒนา (การพัฒนา
กระบวน การจัดทาแผนสุขภาพ
ตาบล)
 ระดับดี (การขับเคลื่อนแผน
สุขภาพตาบลสู่ การปฏิบัติ)
 ระดับดีมาก ( ตาบลมีการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง)
 ระดับดีเยี่ยม (ตาบลจัดการ
สุขภาพต้นแบบ )

ประเมินตนเอง 5 ระดับ

อบต. รพ.สต.

แกน กองทุน.
นา

กานัน

ตาบลจัดการสุขภาพดี

เครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ (DHS)
อสม.

ระดับตาบล

ระดับอาเภอ

บทที่ 2

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ

 ด้านการมีส่วนร่วม
 ด้านการจัดทาแผน
ด้านสุขภาพ
 ด้านการจัดการ
งบประมาณ
 ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนา
 ด้านการประเมินผล
 ด้านผลสัมฤทธิ์

ประเมินตนเอง 6 ด้าน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ระดับหมู่บ้าน

แผนภาพที่ 2-2 ความเชื่อมโยงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับ

ได้รับการพัฒนา
อสม.นักจัดการ
สุขภาพชุมชน

 ปรับพฤติกรรมตนเอง
 เป็นแกนนาในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
 จัดทาโครงการ
 จัดกิจรรมแก้ไขปัญหา
สุขภาพ

อสม.นักจัดการสุขภาพ

ระดับบุคคล

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
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องค์ประกอบของการจัดการให้เกิดต�ำบลจัดการสุขภาพดี

คน
การจัดการ
องค์ความรู้

ทุน

การควบคุมโรคและ
แก้ปัญหาสุขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมด้านสุขภาพ หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ขึ้นกับชุมชน ว่าจะทำ�อะไร
ไม่ทำ�อะไร แต่ละชุมชนจึงมีการดำ�เนินการไม่เหมือนกัน

สุขภาพดี
(ตามความหมาย และความต้องการของชุมชน)

NCD

D
NC

การบริการสุขภาพ
พื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนา
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ

NCD

NCD

แผนภาพที่ 2-3 องค์ประกอบของการจัดการให้เกิดต�ำบลจัดการสุขภาพดี

NCD

NCD

D

NC

N

มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คน มีเป้าหมายที่จะร่วมกันในพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 2) องค์ความรู้ นวัตกรรม วิธีการ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา
และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และกระจาย
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในชุมชนและ 3) ทุน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ทุนทางสังคม
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ภายในและภายนอกชุ ม ชนน� ำ มาบริ ห าร
จัดการ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด แล้วพัฒนาต่อไปจนเกิดความยั่งยืน ตามแผนภาพที่ 2-3

NCD

20
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21

NCD

1) ระดับพื้นฐาน (การพัฒนาทีมสุขภาพต�ำบล)
1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต�ำบลจาก
หลายภาคส่วน
1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต�ำบล โดย
ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่
ชัดเจน
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต�ำบลในเรื่องการจัดท�ำ
แผนสุ ข ภาพต� ำ บล โดยใช้ แ ผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ อื่ น ๆ โดย
NCD
กระบวนการจัดท�ำแผนอย่างมีส่วนร่วม และใช้เกณฑ์หมู่บ้านจัดการ
NCD
NCDสุขภาพประกอบการพัฒนา
D
C
N
NCD
1.4 มีการพัฒนาความรู้ให้กับ อสม. ในเรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ
D

NC

ต�ำบล)

2) ระดับพัฒนา (การพัฒนากระบวนการจัดท�ำแผนสุขภาพ

2.1 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพื่อสร้างการ
รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนสุขภาพต�ำบล
2.2 มีการจัดท�ำแผนสุขภาพต�ำบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และร่วมจัด
ท�ำแผนสุขภาพต�ำบล โครงการ กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพื่อการแก้
ปัญหาด้วยกระบวนการของชุมชน
2.3 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ชุมชนมาใช้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
2.4 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ

บทที่ 2

NCD

NCD

5 ระดับของการพัฒนาต�ำบลจัดการสุขภาพดี

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

D
NC

4) ระดับดีมาก (ต�ำบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง)
		
4.1 มีข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และ
รายงานความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2 มีกระบวนการติดตามและควบคุมก�ำกับ การบริหารจัดการ
การพัฒนาต�ำบลจัดการสุขภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม�่ำเสมอ
4.3 มีการสรุปประเมินผล เพื่อปรับกระบวนการ/กิจกรรม/
โครงการ
4.4 มีผลผลิต ผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น มีมาตรการทาง
สังคม มีบริการสุขภาพที่เหมาะสม แนวโน้มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพดีขึ้น แนวโน้มอัตราป่วย อัตราตายลดลง

N

NCD

3) ระดับดี (การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต�ำบลสู่การปฏิบัติ)
3.1 มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังส�ำคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพ
ต�ำบล/โครงการ/กิจกรรม อย่างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยความเต็มใจ
3.2 มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนสุขภาพต�ำบล
เช่น การส่งเสริมสุขภาพ (3อ. 2ส. 3ม. 2ข. 1ร.) (ตามกลุ่มวัย) การเฝ้าระวัง
โรค/เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต การคัดกรอง การคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมี อสม.แกนน�ำชุมชน เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุก NC
D
หมู่บ้าน
NCD
3.3 มี อสม.นักจัดการสุขภาพที่ได้รับการอบรม และมีการ NCD
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 20 ของที่ได้รับการอบรม NCD
3.4 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ NCD
อย่างน้อยร้อยละ 70

NCD
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NCD

NCD

5) ระดับดีเยี่ยม (ต�ำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ)
5.1 มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู
หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่น�ำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ
การฟื้นฟูสุขภาพ
5.3 มี ก ารพั ฒ นาศู น ย์ เรี ย นรู ้ สุ ข ภาพชุ ม ชน เช่ น โรงเรี ย น
NCD
นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน/โรงเรียนอสม.ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความ
NCD ต้ อ งการของชุ ม ชน รวมทั้ ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ภ ายในชุ ม ชนและ
NCD
D
NC
NCD ระหว่างชุมชน
5.4 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาระหว่างชุมชน
หรือต�ำบลอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
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D

NC
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ผลลัพธ์จากการพัฒนาต�ำบลจัดการสุขภาพ

N

NCD

D
NC

เชิงกระบวนการ
1) มีกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการระดับต�ำบล
2) มีกระบวนการจัดการสุขภาพทั้งด้านการเฝ้าระวัง การส่งเสริม
การป้องกัน การสร้างสุขภาพโดยชุมชนและท้องถิ่น
3) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในการพัฒนา และ
ต่อยอดความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
NCD
เชิงผลผลิต
NCD
1) มีกิจกรรม/ โครงการที่ด�ำเนินการโดยชุมชน/ ท้องถิ่น ซึ่งนับว่า NCD
NCD
เป็นการพึ่งตนเอง
2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองและมีการเฝ้าระวัง NCD
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีการสร้างปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมเพื่อการปรับ
พฤติกรรมของชุมชน
3) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม
4) มีการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน
เชิงผลลัพธ์
1) ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
2) ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
3) ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
4) พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง

NCD
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NCD

การเฝ้าระวัง/การคัดกรอง
1) การประเมินตนเอง ได้แก่ ดัชนีมวลกาย รอบเอว ความดันโลหิต
การออกก�ำลังกาย การบริโภคอาหาร
2) การคัดกรองเชิงรุก
2.1 การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด กรองกลุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ
D
C
N
ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต กลุ่มป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การตั้ง
D
NC ด่านชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
NCD
D
NC
NCD อย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานประจ�ำปี
2.2 สนับสนุนแกนน�ำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) ดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อปรับพฤติกรรม (*3อ. 2ส.
**3ม 2ข 1ร)
1) ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในต�ำบลหรือ
ชุมชน : อ้วน บุหรี่ สุรา ออกก�ำลังกาย อาหาร (หวาน มัน เค็ม ผักผลไม้)
ความเครียด
2) วิเคราะห์รวบรวมเนื้อหาประเด็นส�ำคัญรวบรวม/จัดท�ำสื่อ
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารความรู้สุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับ แผ่นปลิว หอกระจายข่าว ครอบคลุมพื้นที่อย่าง
สมํ่าเสมอ
3) การรณรงค์สื่อสารเตือนภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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NCD

ตั ว อย่ า งกิ จ กรรม/โครงการเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพในต�ำบลจัดการสุขภาพ เป้าหมายลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และอุบัติเหตุทางถนน

D

NC

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
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D
NC

* 3อ. 2ส. : อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ สุรา
** 3ม. 2ข. 1ร. : มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก
เมาไม่ขับ ใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย ความเร็วไม่เกินกว่ากฎหมายก�ำหนด

N

NCD

4) แนะน�ำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ. 2ส. 3ม. 2ข. 1ร.)
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับต�ำบล/
อสม. นักจัดการสุขภาพ
5) สนับสนุนระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
6) การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
7) ผลักดันให้มีบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ
NCD
8) การติดตามการรับรู้ความตระหนัก/ความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยน NCD
พฤติกรรมสุขภาพ
NCD
NCD
9) การติดตามพฤติกรรมสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา พฤติกรรม
การบริโภค การเคลื่อนไหวร่างกาย ความปลอดภัย ความเครียด ภาวะ NCD
ซึมเศร้า

NCD
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NCD

NCD

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี ลดจุดเสี่ยง
อันตราย
1) มีสถานที่ออกก�ำลังกาย ชมรมออกก�ำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ
2) มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
3) มีอุปกรณ์ในการติดตามพฤติกรรมสุขภาพตนเอง เช่น เครื่อง
วัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน�้ำหนักที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
4) มีแปลงสาธิตในการปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้มีตลาด
ผักปลอดสารพิษ
NCD
5) มีการส่งเสริมศาสนกิจในชุมชน
NCD
6) สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา
NCD
D
C
N
NCD
7) มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
D

NC

เสี่ยง

การก�ำหนดมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วม
1) ก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนต�ำบลในการลดพฤติกรรม

1.1 ลดการบริโภคน�้ำปลา เกลือ เครื่องปรุงรสในครัวเรือน
1.2 ใช้ พื ช สมุ น ไพรแทนเครื่ อ งปรุ ง รสในครั ว เรื อ น เช่ น
หญ้าหวาน ผักหวาน ใบย่านาง
1.3 งดเหล้า ลดอาหารหวาน มัน เค็ม งดชากาแฟในงานศพ
และงานบุญ
1.4 ลด ละ เลิกบุหรี่
1.5 สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว
2) ให้ ร างวั ล บุ ค คลที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ดี ขึ้ น อย่ า ง
ชัดเจน เช่น บุคคลที่เลิกบุหรี่ เลิกสุรา ลดน�้ำหนัก
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1) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการร่วมกับสสจ.
คปสอ. รพช. รพ.สต.
ฯลฯ
2) สนับสนุนการด�ำเนิน
งานของพื้นที่
3) ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่และ
ชุมชนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้
4) ติดตาม ควบคุม ก�ำกับ
และประสานงานการ
แก้ไขปัญหา

1) สนับสนุนนโยบาย
ของท้องถิ่นให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผน
สุขภาพต�ำบล
2) เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการแผนสุขภาพ
ต�ำบล
3) สนับสนุนงบ
ประมาณโครงการ/
กิจกรรม ที่เกิดจาก
แผนสุขภาพต�ำบล
4) สนับสนุนการพัฒนา
ความรู้และศักยภาพ
ด้านสุขภาพของ
อสม.และประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดใน
รูปแบบเชิงปฏิบัติการและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วย
การจัดท�ำแผนสุขภาพต�ำบล
และการเรียนรู้ระหว่างพื้นที่/
พื้นที่ต้นแบบ
3) จัดท�ำแผนสุขภาพต�ำบล เพื่อ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของ
พื้นที่ตนเองโดยใช้ SRM หรือ
อื่นๆเป็นเครื่องมือ
4) สนับสนุนให้มีการด�ำเนินการ
ตามแผนสุขภาพต�ำบลที่จัด
ท�ำไว้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.)

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกระดับ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

1) มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
1) เป็นก�ำลังส�ำคัญที่
ท�ำให้เกิดกระบวนการ
ด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อจัดท�ำ
จัดท�ำแผนสุขภาพ
แผนสุขภาพต�ำบลและโครงการเพื่อ
ต�ำบล
แก้ไขปัญหาโดยเน้นการส่งเสริมสุข
2) ส่งเสริม ชักชวน
ภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยและ
ประชาชนให้เข้ามามี
ภัยสุขภาพ ในพื้นที่ เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก โรคไต
ส่วนร่วมและเรียนรู้
2) ด�ำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม
3) สนับสนุนและขับ
สุขภาพและป้องกันโรคตามปฏิทิน
เคลื่อนแผนสุขภาพ
สุขภาพของชุมชนใน 3 อ. 2 ส.
ต�ำบลไปสู่การปฏิบัติ
(อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ สุรา
อย่างจริงจัง
ยาสูบ และอื่น ๆ)
4) ผลักดันให้เกิด
มาตรการทางสังคม 3) ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วย
บริการสุขภาพ เช่น รพ.สต. รพช.
เพื่อแก้ปัญหา
ในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและดูแล
สุขภาพด้วยตัวของ
ผู้ป่วยนอนที่บ้าน และการส่งต่อ
ชุมชนเอง
ผู้ป่วย

NCD

NCD
NCD

NC
D

N

NCD

D
NC

ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
(สสอ.)

NCD

NCD

อบจ. เทศบาล และ
อบต.

ตารางที่ 2-1 บทบาทขององค์กรหลักที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพในพื้นที่
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NCD

NCD
NCD

NCD

NCD

NC

NCD

D

NCD
NCD

D

NC

อบจ. เทศบาล และ
อบต.
5) ติดตาม สนับสนุน
กิจกรรมของ อสม.
ในพื้นที่

5) ร่วมเป็นคณะกรรมการ 5) มีการถอดบทเรียนและสรุป
ประเมินระดับการ
บทเรียน การค้นหา และ
พัฒนาต�ำบลจัดการ
พัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ
6) วางแผนพัฒนาต�ำบลจัดการ
6) ประเมินผลและ
สุขภาพดีไปสู่การเป็นพื้นที่
รายงานผลการด�ำเนิน
ต้นแบบ
งานตามระบบที่
7) ประเมินผลและรายงานผล
ก�ำหนด
การด�ำเนินงาน
8) มีการถอดบทเรียนและสรุป
บทเรียน การค้นหา และ
พัฒนานวัตกรรม
9) วางแผนพัฒนาต�ำบลจัดการ
สุขภาพดีไปสู่การเป็นพื้นที่
ต้นแบบ
10) ประเมินผลและรายงานผล
การด�ำเนินงาน

บทที่ 2

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกระดับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.)

ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
(สสอ.)

4) จัดกิจกรรมและร่วมรณรงค์ด้าน
สุขภาพดีวิถีไทย เช่น รณรงค์ ลด
หวาน มัน เค็ม รณรงค์การออกก�ำลัง
กาย การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ฯลฯ
5) ส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลด้านสุขภาพ
ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่
6) เป็นแกนน�ำด้านสุขภาพของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ของคนในชุมชน
7) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรม
สุขภาพของครอบครัว ชุมชน ท้อง
ถิ่น
8) ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการ
ด�ำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกับ
หน่วยบริการสุขภาพ เช่น รพ.สต.

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ตารางที่ 2-1 บทบาทขององค์กรหลักที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพในพื้นที่ (ต่อ)
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สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
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คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
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N

NCD

D
NC

ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจาก
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. คู่มือหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
ชุมชน การสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรปฏิบัติการ, 2551.
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือนักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจ�ำกัด, 2557.
กองสุ ข ศึ ก ษา กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข . แนวทาง
NCD
การด�ำเนินงานการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
NCD
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ำกัด, 2556.
กองสนั บ สนุ น สุ ข ภาพภาคประชาชน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวง NC NCD
D
สาธารณสุข. แนวทางการด�ำเนินงานต�ำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชน
ยั่ ง ยื น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนจั ด การระบบสุ ข ภาพเข้ ม แข็ ง เมื อ งไทย NCD
แข็งแรง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด, 2556.
อมร นันทสุต. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง และการบูรณาการ. คู่มือ
การสนับสนุนอ�ำเภอและต�ำบล เพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน, 2556.เข้าถึงได้ที่ http://www.amornsrm.net/. เมื่อ
วันที่12 ธันวาคม 2557.
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือจัดบริการสุขภาพ
“กลุ่มวัยท�ำงาน” แบบบูรณาการ 2558. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกิจการ
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2557.

NCD
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NCD
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2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยชุมชน และองค์กร

NCD

NCD

เป้าหมายของการด�ำเนินการ

NCD

NCD

D

NC

D

NC

เพื่ อ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค และ
NCD เฝ้าระวังสุขภาพให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด
NCDรวมถึงวิสาหกิจชุมชน โดยการให้ค�ำแนะน�ำ  ชี้แจง ประสานงานสนับสนุน
NCD
ทางวิชาการและติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านทางหน่วยงานสาธารณสุข

ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน

1) ลดโรคและการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
ในสถานที่ท�ำงาน สถานประกอบการ
2) ลดโรคและการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ
3) ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมในการท�ำงาน

กิจกรรมการด�ำเนินการหลัก

เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โรคและการบาดเจ็บของบุคลากร
และผู้ปฏิบัติงาน
v มีการรณรงค์ สื่อสารเตือนภัยสุขภาพ กิจกรรมสุขภาพ 3อ.
2ส. 3ม. 2ข. 1ร. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่
มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก เมาไม่ขับ ใบขับขี่ คาดเข็มขัด
นิรภัย ความเร็วไม่เกินกว่ากฎหมายก�ำหนด) และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
v

บทที่ 2

2-2 สถานที่ท�ำงาน สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

v

ที่ท�ำงาน

ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัยใน

ขั้นตอนในการผลักดันกิจกรรม/โครงการ
สถานประกอบการมีขั้นตอนด�ำเนินกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรทุกระดับ ดังแผนภาพที่ 2-4

D

จัดตั้ง
แกนนำ/ทีม

การมี
จร�ยธรรม
สวนรวม
และ
ของแรงงาน คุณคา

ประเมิน
สถานการณ

จัดลำดับ
ความสำคัญ

ดำเนินการ
วางแผน

NCD

NC

N

ประเมินผล

NCD

รวมพล/
ระดมคน

พันธะสัญญา
ของผูนำ

NCD

D
NC

ปรับปรุง/
แกไข/ตอยอด

NCD

NCD

แผนภาพที่ 2-4 ขั้นตอนในการผลักดันกิจกรรม/โครงการสถานที่ท�ำงาน
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

NCD
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NCD

NCD

1) ระดมคน/รวมพล เพื่อก�ำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บโดยผู้บริหาร
ขององค์กรพร้อมทั้งสื่อสารให้ทุกคนรับทราบ
2) จัดตั้งคณะท�ำงานส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรกับบุคลากร เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรมหรือชมรม
ต่างๆ เป็นต้น
3) ประเมินสถานการณ์/ส�ำรวจความต้องการในประเด็นและ
กิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน
4) จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาตามความจ�ำเป็นหรือความ
NCD
NCD ต้องการของบุคลากร
NCD
5) วางแผน/พัฒนาแผน ปรับแผนการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ
D
NC
NCD
ให้สอดคล้องกับปัญหา
6) ด�ำเนินการตามแผน/กิจกรรม ตัวอย่างเช่น
v โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ปลอดโรคและกายใจเป็ น สุ ข :
		
โครงการรณรงค์เพื่อเลิกสูบบุหรี่สุราหรือสารเสพติด โครงการต้านเอดส์
โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรม
3อ. 2ส. โครงการรักษ์หัวใจในที่ท�ำงาน และโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ในการท�ำงาน
v โครงการ/กิจกรรมด้านความปลอดภัย : โครงการรณรงค์
		
ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บหรื อ มาตรการด้ า นความปลอดภั ย
โครงการรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่ท�ำงานกิจกรรม 3ม. 2ข. 1ร.
7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อให้
มั่นใจว่ามีการด�ำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์เป็นระยะ
หากพบปัญหาต้องด�ำเนินการแก้ไข และทบทวนตลอดเวลา
8) ทบทวนสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานและปรั บ ปรุ ง แก้ ไขต่ อ ยอด
ขยายผลเพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2

NCD

NCD

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

D

NC

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

บทบาทส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

D
NC

NCD

D

NC

ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจาก
ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรคกระทรวงสาธารณสุ ข . คู ่ มื อ การประเมิ น
สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยจ�ำกัด, 2556.
ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรคกระทรวงสาธารณสุ ข . เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา
สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยจ�ำกัด, 2556.
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการด�ำเนินงาน
สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทยจ�ำกัด, 2556.

N

NCD

NCD

1) ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงสถานประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและ
รายละเอียดในการด�ำเนินงานของโครงการฯ
2) ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สถานประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ค�ำแนะน�ำทางวิชาการ
คู่มือการด�ำเนินงานของโครงการ เป็นต้น ให้กับสถานประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
NCD
4) สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการในภาพรวม
NCD
ของจังหวัดที่รับผิดชอบ

NCD

34

NCD
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2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยชุมชน และองค์กร

NCD

องค์กรไร้พุง หมายถึง องค์กรต่างๆ ที่มีกระบวนการและด�ำเนิน
กิจกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ 7 ข้อ
NCD
1) มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนและองค์กรสู่การเป็นองค์กร
NCD ต้นแบบไร้พุง
NCD
2) มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุมน�้ำหนัก
D
NC
NCD
3) มี แ ผนงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ลดโรคอ้ ว นลงพุ ง ลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
4) มีกระบวนการสร้างทักษะลดพุงให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยภารกิจ 3 อ. คือ อาหาร ออกก�ำลังกาย และอารมณ์
5) มี ก ารปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ โ ภคอาหารและ
การใช้แรงกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
6) มี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการ
ส่งเสริมสุขภาพ
7) สามารถด�ำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ภายหลัง 6 เดือน
7.1 มีสมาชิกองค์กรเข้าร่วมประเมินภาวะโภชนาการร้อยละ 80
7.2 มีการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวัดก่อนและหลัง
ในบุคคลคนเดียวกัน (Individual pair test)
• สมาชิกองค์กรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีรอบเอวเกิน (เกณฑ์
วัดรอบเอวปกติ ชายน้อยกว่า 90 เซนติเมตร หญิง น้อยกว่า 80 เซนติเมตร)
สามารถลดรอบเอวได้

บทที่ 2

NCD

NCD

2-3 องค์กรไร้พุง

D

NC
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NCD

D

NC

N

1) มีคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร และชุมชนสู่การเป็น
องค์กรไร้พุงที่เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากชุมชน/องค์กร
2) มีนโยบายที่เหมาะสมจากการระดมสมองของภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อให้เกิดองค์กรต้นแบบไร้พุง
3) มีแผนงาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในโครงการฯ
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลและมีการด�ำเนินงานตามแผนงาน
จนเกิดเป็นผลลัพธ์ตามนโยบาย
4) มีกระบวนการสร้างทักษะลดพุงให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โดยการน�ำภารกิจ 3 อ.(อาหาร ออกก�ำลังกาย และอารมณ์) มาใช้ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและใช้ แรงกาย เช่ น มี ก ารบั น ทึ ก
ตามแบบประเมินบัญชีสมดุลพลังงานต่อวัน และแบบติดตาม ประเมิน
ภาวะโภชนาการด้วยตนเอง โดยการชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว
และแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออกก�ำลังกายและอารมณ์

D
NC

กระบวนการด�ำเนินงานองค์กรไร้พุง

NCD

NCD

• ร้ อ ยละ 100 ของผู ้ มี ร อบเอวปกติ ส ามารถควบคุ ม
รอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
• สมาชิกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
และออกก�ำลังกาย
ศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุง หมายถึง องค์กรไร้พุงที่ผ่านเกณฑ์
ทั้ง 7 ข้อ และบรรลุเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ ดังนี้
8) มีแกนน�ำที่มีความรู้ ความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แก่
องค์กรเครือข่ายได้
9) มีกระบวนการขยายองค์กรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุง
NC
10) มีระบบเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง พฤติกรรมการบริโภคและ D
การออกก�ำลังกาย
NCD

NCD
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NCD

NCD

5) ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารและการใช้
แรงกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยครอบคลุม 2 ด้าน คือ
5.1 ด้านกายภาพ ได้แก่ โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีสถานที่/
อุปกรณ์ในการออกก�ำลังกาย
5.2 ด้านสังคม ได้แก่ กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ เช่น
มาตรการส่งเสริมการผลิตอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ มาตรการส่งเสริม
การผลิ ต อาหารที่ ส ่ ง ผลดี ต ่ อ สุ ข ภาพ ผั ก และผลไม้ ที่ ป ลอดสารพิ ษ
มาตรการการควบคุมการจ�ำหน่ายอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ได้แก่
NCD
ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ฯลฯ สนับสนุนการจ�ำหน่ายอาหาร
NCD ที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการ เป็นต้น
NCD
D
NC
NCD
6) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุ ข ภาพ และข้ อ มู ล ภาวะโภชนาการและการออกก� ำ ลั ง กายของคน
ในชุมชน/องค์กรให้ทราบ เพื่อสร้างความตระหนักและแรงขับเคลื่อน
ในชุมชน/องค์กร และสังคม
7) มีการเฝ้าระวังภาวะอ้วน และอ้วนลงพุง มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลน�้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอวของประชากรที่เข้าร่วมโครงการฯ
หลังด�ำเนินการ เปรียบเทียบก่อน-หลังในบุคคลคนเดิม

37
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NCD

NCD
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D

NC
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N

NCD
NCD NCDD
C

NCDNCD

N

NCDNCD

NCD
NCD

NCNCD D

DD
NCNC

NCD
NCD
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NCDN
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NCNDCD

NCD
NCD

D D
NC NC

NCNDCD
NCNC
DD

NCNC
DD

แบบอย่างความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงาน
NCD

NCD

D

NC

D

NC

NCD

NCD
NC
D

N

CD

NCD

บทที่ 3

NCD

NCD

NCD

NCD

NCD

NCD

D
NCD
NC
NCD
NCD

NCD

NCD
NCD

บทที่ 3

NCD
NCD

NCD
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NCD

D

NC

N

NCD

D
NC

NCD

NCD

NCD

NCD
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NCD
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3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

NCD

NCD

D

NC

สร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชุมชนในการจัดการสุขภาพ และ

NCD เพิ่มจิตส�ำนึกของการเป็นเจ้าของของคนในชุมชน
NCD

NCD
D

NC

กระบวนการ
1) กลยุทธ์ในการท�ำงาน
1.1 รับฟังค�ำแนะน�ำ และขอให้ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
1.2 ตั้งค�ำถามให้เกิดการแก้ปัญหา
1.3 เปิดเวทีให้ผู้ท�ำความดี
1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน
2) ชุมชนจัดท�ำแผนสุขภาพชุมชนบนฐานของข้อมูลที่ได้จากชุมชน
จากประเด็นร่วมของปัญหาชุมชน วาระการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ก�ำหนดโดยชุมชน มีแนวทางดังนี้
2.1 ยอมรับมาตรการ วิถีทางของชุมชน
2.2 น�ำวิถีความเชื่อเป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรม
2.3 ใช้กองทุนหนุนเสริมการสร้างสุขภาพ

บทที่ 3

NCD

NCD

3-1 การพัฒนาต�ำบลจัดการสุขภาพ
ต�ำบลนาบัว อ�ำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
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กิจกรรมส�ำคัญ

N

NCD

D
NC

1) เวทีวิชาการชาวบ้าน เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับคนในชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการพฤติกรรมของชุมชน สรุปผลการด�ำเนินงาน
และการเป็นเวทีสะท้อนปัญหาของแต่ละชุมชน
2) การจัดเวทีน�ำเสนอผลงานความส�ำเร็จของชาวบ้าน “พลัง
แห่งการรักถิ่นเกิด” เป็นเวทีน�ำเสนองานทุกปี ที่ให้แต่ละหมู่บ้านเป็น
เจ้าภาพเวียนกันใช้วัฒนธรรมไทยเรื่องการเอาแรงกัน โดยแต่ละหมู่บ้าน
จะหุ้นกันหมู่ละ 2,000 บาท จัดขึ้นเพื่อน�ำเสนอความส�ำเร็จของชุมชนเอง
N
และน�ำเสนอถึงสิ่งที่จะท�ำต่อไปให้ภาครัฐ เช่น นายอ�ำเภอ ผอ.รพ.สต. CD
NC
นายก อบต.ได้รับฟัง ซึ่งการจัดเวทีลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก D NCD
NCD
ส�ำหรับชาวบ้าน และจะสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ๆมาน�ำเสนอ
3) การจัดการกองทุนสุขภาพชุมชน กองทุนสุขภาพของที่นี่มี NCD
ทั้งของชาวบ้าน และของ สปสช.ที่อุดหนุนมาให้ อบต. โดยจะมีกองทุน
หมู่บ้าน กองทุนต�ำบล และการจัดระบบส่งต่อ ซึ่งการส่งต่อนั้นชาวบ้าน
ได้ช่วยกันลงขัน เพื่อจัดซื้อรถมาไว้บริการผู้ป่วยในต�ำบล โดยไม่ต้องใช้เงิน
งบประมาณจาก อบต. ส่วนเงินดอกผลของกองทุนที่เก็บมาก็จะถูกหัก
สะสมไว้ โดยมีข้อตกลงว่าทุกกองทุนที่เกี่ยวกับเงินในต�ำบลต้องหักอย่าง
น้อยร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 เข้ากองทุนต�ำบล และจะมีการให้ชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนเหล่านี้ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุดในการน�ำเงินกองทุนมาใช้ และที่นี่ยังมีธนาคารหมู่บ้าน
ของแต่ละหมู่ เพื่อน�ำเงินดอกเบี้ยมาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านสวัสดิการ
ทางสังคม และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

NCD
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NCD
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NCD

1) ชาวบ้านหันมาปรับพฤติกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง
ซึ่งชาวบ้านเองก็ต้องมีจิตส�ำนึกร่วม ต้องดูแลกันเอง และเมื่อชาวบ้าน
สามารถดูแลกันเองได้ก็จะเกิดเป็นมาตรการทางสังคม
2) ทุกกองทุนที่เกี่ยวกับเงินในต�ำบลต้องหักอย่างน้อยร้อยละ 5
หรือร้อยละ 10 เข้ากองทุนต�ำบล และจะมีการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ในการน�ำเงินกองทุนมาใช้ และที่นี่ยังมีธนาคารหมู่บ้านของแต่ละหมู่
D
C
N
3) น�ำเงินดอกเบี้ยจากกองทุนสุขภาพชุมชนมาช่วยเหลือชาวบ้าน
D
NC ในด้านสวัสดิการทางสังคม และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
D

NC

NCD

NCD
D

NC

ปัจจัยความส�ำเร็จ
เจ้าหน้าที่ปรับกระบวนคิดการจัดการสุขภาพในชุมชน ด�ำเนินการ
โดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาต� ำ บลจั ด การสุ ข ภาพ แทนการด� ำ เนิ น การ
แบบเดิมที่ใช้เจ้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางและคิดว่าประชาชนไม่มีความรู้เรื่อง
สุขภาพ
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3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
3-2 มาตรการชุมชนในการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต�ำบลดงอีจาน
อ�ำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
NCD

D
NC

NCD

D

กระบวนการขับเคลื่อน

1) การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
		
l การทบทวนแนวคิดเรื่องสุขภาพ/สุขภาวะ
		
l การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่
และการวิเคราะห์ทรัพยากรข้อมูล
		
l การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิต้นไม้ปัญหา
		
l การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
2) การจัดท�ำแผนงานและโครงการ (Logic Model) และ
แผนที่ชี้ทิศ (Road Map)
		
l การจัดท�ำแบบจ�ำลองแผนงานและโครงการ (Logic Model)
		
l การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้านเพื่อสร้างโครงการและกิจกรรม
		
l การจัดท�ำแผนที่ชี้ทิศ (Road Map) และจัดล�ำดับความส�ำคัญ

NCD

เพื่อศึกษากระบวนการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
NCD
แอลกอฮอล์ระดับต�ำบลที่มีประสิทธิภาพ โดยจะน�ำเสนอแนวทางและ
NCD
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน

NC

N

เป้าหมาย

NCD

44

NCD

45

NCD

3) การจัดท�ำโครงการและประเมินผล
		
l การจัดท�ำโครงการ และกิจกรรมด�ำเนินงาน
		
l การจัดกระบวนการสื่อสารภายในชุมชน
ตามหลักแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ (Two - step
flow theory) คือการไหลหรือการแพร่กระจายของข่าวสารจากสื่อมวลชน
มักผ่านเครือข่ายกลุ่มสังคม โดยมีผู้น�ำความคิดเห็นเปิดรับรู้ข่าวสารจาก
สื่อมวลชนมากกว่าคนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายสังคมเดียวกัน เป็นผู้มี
บทบาทในการถ่ายทอดข่าวสารต่อไปยังคนอื่น พร้อมๆกับตีความข่าวสาร
NCD
หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลโน้ ม น้ า วใจไปด้ ว ย จึ ง เป็ น การสื่ อ สารสองทอดและเกิ ด
NCD อิทธิพลของบุคคลแทนอิทธิพลโดยตรง
NCD
D
NC
NCD 		
l การติดตามประเมินผลและการคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน
D

NC

กิจกรรมส�ำคัญ
1) จัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการปัญหา
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
2) อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน โดยให้ตัวแทนแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยซึ่งมี
สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ 10 คน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และสะท้อนปัญหาจากทุกมิติ โดยแบ่งเป็น
		
l ข้อมูลการวิเคราะห์ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ของชุมชนมีความถูกต้องแม่นย�ำ
		
l กระบวนการที่ เ กิ ด จากการเสนอแนะของชุ ม ชนตรงตาม
วัตถุประสงค์และสามารถน�ำไปด�ำเนินการได้
		
l กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของการจั ด การปั ญ หา พบปั ญ หา
และอุปสรรคในการด�ำเนินการ แรงต้านในการด�ำเนินการอย่างไร

บทที่ 3
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สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

		
l ผลลัพธ์ของการด�ำเนินการตามกระบวนการ ปัจจัยที่ท�ำให้
กระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
		
l ประโยชน์ที่ได้จากการด�ำเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
3) ให้สมาชิกตัวแทนกลุ่มย่อยน�ำเสนอผลสรุปของความคิดเห็นใน
ภาพรวมและให้ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ชุมชนต้องการการสนับสนุนในการจัด
ท�ำกระบวนการมีส่วนร่วม

D
NC

1) การจัดงานกิจกรรมประเพณีในชุมชนไม่มีการซื้อเครื่องดื่ม NCD
แอลกอฮอล์เพื่อประกอบกิจกรรม หรืองานประเพณี เช่น งานบุญ งานศพNC NCD
D
เทศกาล เป็นต้น
2) กระบวนการตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการจัดการกับ NCD
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน สามารถลดแรงต้านของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ได้ เนื่องจากเป็น
เสียงสนับสนุนของคนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่
3) ข้อเสนอแนะในการอภิปรายในเวทีประชาคมมีความยั่งยืน
เพราะกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มสามารถจั ด การปั ญ หาของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเปรี ย บเที ย บจากรายได้ ต ่ อ
ประชากรต่อเดือนของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากการจัดท�ำโครงการ
หรือมาตรการต่างของชุมชนสามารถลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อีกทั้งกระบวนการดังกล่าวยังสามารถแก้ไขจนถึงปัญหาที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนสามารถลดลง ไม่กลายเป็นปัญหาของ
คนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนและความรุนแรง
ในครอบครัว และยังสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและอุบัติเหตุต่างๆ
ที่เกิดจากความมึนเมา ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในภาพรวมของชุมชนได้
โดยสมบูรณ์

N

NCD

NCD

ผลลัพธ์ความส�ำเร็จ

NCD

46

NCD
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NCD

1) การด�ำเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็ น กระบวนการที่ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ และความคิ ด เห็ น จากทุ ก ฝ่ า ย
ซึ่งสามารถสะท้อนปมของปัญหาที่ต้องการการแก้ไข และรากแก้วของ
ปัญหาที่สามารถจัดการได้ระยะยาว
2) การจัดการปัญหาในชุมชนที่มีความยั่งยืนต้องเกิดจากการที่
ทุกภาคส่วนในชุมชนเล็งเห็นถึงปัญหา และมีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ในวิ ธี ก ารที่ เ กิ ด จากแนวคิ ด ของคนในชุ ม ชนก� ำ หนด ซึ่ ง กระบวนการ
D
C
N
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการที่ผู้น�ำหรือตัวแทนในชุมชนเล็งเห็น
D
NC ถึงความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและด�ำเนินการอย่างมีระบบ
NCD
D
3) นอกจากขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมแล้ ว นั้ น
NC
NCD
ความสามารถในการโน้มน้าวให้สมาชิกในชุมชนตระหนักและให้ความร่วม
มือในกระบวนการมีส่วนร่วมจากแกนน�ำก็เป็นปัจจัยส�ำคัญในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งในด้านกระบวนการแก้ไข กิจกรรม การด�ำเนินงาน
รวมไปถึงการสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในชุมชน
D

NC

บทที่ 3

NCD

NCD

ปัจจัยความส�ำเร็จ
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3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
3-3 การด�ำเนินการหมู่บ้าน/ชุมชน
ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านดอนบม
จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีทางเลือกในการบริโภคอาหารลดNCD
หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ
D
NC
เรื้อรัง

NCD

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการท�ำงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้
2) เพื่อพัฒนาแนวทางและมาตรการด�ำเนินงานการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย่ า งเหมาะสมร่ ว มกั น ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยอย่ า ง
ต่อเนื่องยั่งยืน
3) เพื่อให้ประชาชนตระหนักที่จะดูแลตนเองและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ มีทางเลือกในการบริโภค
อาหารลดหวาน มัน เค็ม

N

NCD

D
NC

เป้าหมาย
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NCD

1) วิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคอาหารและสถานการณ์โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
2) สร้าง และพัฒนาแนวทางและมาตรการการด�ำเนินงานโภชนาการ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสมในพื้นที่ชุมชน
3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการท�ำงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านโภชนาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน
มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ อย่างต่อเนื่อง
D
C
N
4) สร้างภาคีเครือข่ายโภชนาการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
D
NC
5) สร้ า งและพั ฒ นาแบบการประเมิ น การด� ำ เนิ น งานและ
NCD
D
NC
NCD พฤติกรรมการบริโภค
6) สร้างและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเรื่องโภชนาการอาหารลด
หวาน มัน เค็ม และส่งไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ในการสร้างความตระหนัก
ในการลดหวาน มัน เค็ม ในพื้นที่รับผิดชอบ
7) ภาคี เ ครื อ ข่ า ยด� ำ เนิ น การตามแนวทางและมาตรการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ รพ.สต. ลดหวาน
มัน เค็ม และร้านอาหารเมนูชูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
8) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน โดยภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง
9) การสร้างแรงจูงใจให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
D

NC
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กิจกรรมส�ำคัญ

22

1) ประชุมทีมเครือข่ายส่2222งเสริ
มสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
22
9) การสร้
รับผิางแรงจู
ดชอบงใจให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
กิจกรรมสําคัญ
2) คัดกรองพฤติกรรมการบริโภคเค็มโดยให้ประชาชนในพื้นที่ท�ำ
1)
ประชุ
ม
ที
ม
เครื
อใจให้
ายส่
เสริ
มเสุเครื
ภาพในหมู
้นที่รับผิดชอบ
9)9)9)การสร้
การสร้
การสร้
าางแรงจู
งแรงจู
างแรงจู
งงใจให้
งข่ใจให้
กกับับงกภาคี
ภาคี
ับภาคี
อครื
อข่ข่อาายในพื
ข่ยในพื
ายในพื
้น่บ้นที้าทีน/ชุ
้น่ ่ ที่ มโชนในพื
แบบสอบถามพฤติ
กครืขเรรมในการบริ
ภคอาหารที
่มีรสเค็ม ส�ำนักโภชนาการ
กิจกิกรรมสํ
กรรมสํ
จกรรมสํ
าา2)คัคัาญญคัคัญดกรองพฤติกรรมการบริโภคเค็มโดยให้ประชาชนในพื้นทีท่ ําแบบสอบถามพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มี
กรมอนามั
ย พร้อกรมอนามั
มทั้งให้คย วามรู
ลุ่มความรู
เสี่ยงก้ ลุ่มเสี่ยง
รสเค็
ม สํานักโภชนาการ
พร้อมทั้ก้งให้

1)1)1)ประชุ
ประชุ
ประชุ
มมทีทีมมมทีเครื
เครื
มเครื
ออข่ข่อาายส่
ข่ยส่
ายส่
งงเสริ
เสริ
งเสริ
มมสุสุมขขสุภาพในหมู
ภาพในหมู
ขภาพในหมู
่บ่บ้า้าน/ชุ
่บน/ชุ
้าน/ชุ
มมชนในพื
ชนในพื
มชนในพื
้น้นทีที้น่ร่รับทีับผิ่รผิดับดชอบ
ผิชอบ
ดชอบ
2)2)2)คัคัดดคักรองพฤติ
กรองพฤติ
ดกรองพฤติ
กกรรมการบริ
รรมการบริ
กรรมการบริ
โโภคเค็
ภคเค็
โภคเค็
มมโดยให้
โดยให้
มโดยให้
ปประชาชนในพื
ระชาชนในพื
ประชาชนในพื
้น้นทีที้นท่ ท่ ทีําําแบบสอบถามพฤติ
ท่ แบบสอบถามพฤติ
ําแบบสอบถามพฤติ
กกรรมในการบริ
รรมในการบริ
กรรมในการบริ
โภคอาหารที
โภคอาหารที
โภคอาหารที
่ม่มี ี ่มี
รสเค็
รสเค็
รสเค็
มม สํมสําาสํนันัากกนัโภชนาการ
โภชนาการ
กโภชนาการ
กรมอนามั
กรมอนามั
กรมอนามั
ยยพร้
ยพร้อพร้
อมทั
มทั
อมทั
้ง้งให้ให้้งคให้
ความรู
วามรู
ความรู
ก้ ก้ ลุลุ่มก้ ่มเสี
ลุเสี่ม่ยเสี
่ยงง่ยง

NCD
3) จัดนิทรรศการและบอร์
ความรู้เรื่อง “อาหารเค็
ม โซเดี
ยมสูง้เ”รื่อ
และให้
ความรู้ในการเลื
อกซือ้ ยและเลื
ดให้
ความรู
ง “อาหารเค็
ม โซเดี
มสูง”อก
3) จัดนิดทให้รรศการและบอร์
D
บริโภค
NC
และให้ความรู้ในการเลือกซื้อและเลือกบริโภค
4) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้
3)3)3)จัจัดดจันินิดททนิรรศการและบอร์
รรศการและบอร์
ทรรศการและบอร์
ดดให้ให้
ดคให้
ความรู
วามรู
ความรู
้เ้เรืรื่อ่อ้เงรืงเ่อ“อาหารเค็
ง ย“อาหารเค็
มมโซเดี
มโซเดี
โซเดี
ยยมสู
มสู
ยงมสู
ง””งและให้
”และให้
และให้
วามรู
ความรู
้ในการเลื
้ในการเลื
้ในการเลื
ออกซืกซื
ออ้ กซื
อ้ และเลื
และเลื
อ้ และเลื
ออกกอก
4) ประชาสั
สี“อาหารเค็
วามรู
้ คความรู
5) ช่วงสัปดาห์รณรงค์
ลดการกินมเค็พัม นมีกธ์ารจั
ดงตามสายให้
ประกวดหรือสาธิคตอาหารลดเค็
ม และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ความรู้
บริ
บริบริ
โโภค
ภค
โภค 5) ช่วงสัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม มีการจัดประกวดหรือสาธิต
ผู้ประกอบการอาหารในศู
นย์เด็กเล็ก และโรงเรียน
4)4)4)ประชาสั
ประชาสั
ประชาสั
มมพัพัมนนพัธ์ธ์นเเสีสีธ์ยเยสีงตามสายให้
งตามสายให้
ยงตามสายให้
คความรู
วามรู
ความรู
้้ ้
อาหารลดเค็
ม
และเจ้
า
หน้
าดทีดประกวดหรื
่ดประกวดหรื
รพ.สต.ออสาธิ
ให้ตตอาหารลดเค็
คอาหารลดเค็
วามรู้ผู้ปมมระกอบการอาหาร
5)5)5)ช่ช่ววช่งสั
งสัวงสั
ปปดาห์
ดาห์
ปดาห์
รรณรงค์
ณรงค์
รณรงค์
ลลดการกิ
ดการกิ
ลดการกิ
นนเค็เค็นมเค็
มมีมมีกกมีารจั
ารจั
การจั
ประกวดหรื
สาธิ
อสาธิ
ตอาหารลดเค็
และเจ้
มและเจ้
และเจ้
าาหน้
หน้
าาหน้
าทีที่ ารพ.สต.
่ ทีรพ.สต.
่ รพ.สต.
ให้ให้คให้
ความรู
วามรู
ความรู
้้ ้
ในศู
น
ย์
เ
ด็
ก
เล็
ก
และโรงเรี
ย
น
ผูผู้ป้ปผูระกอบการอาหารในศู
ระกอบการอาหารในศู
้ประกอบการอาหารในศู
นนย์ย์นเเด็ย์ด็กเกด็เล็เล็กกเล็
กและโรงเรี
กและโรงเรี
และโรงเรี
ยยนนยน

6) ผู้นําชุมชน และ อสม. ร่วมประชาสัมพันธ์ การลดการกินเค็มอย่างต่อเนือ่ ง
ผลลัพธ์
1) ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถดําเนินการให้เกิดการลดการบริโภคเค็มในชุมชน
6)6)2)6)ผูผู้น้นโรงครั
ผูําํา้นชุชุํามมชุชน
ชน
ชนและ
และ
และ
อสม.
อสม.
อสม.
วมมประชาสั
มมพักพัมนนโรงเรี
พัธ์ธ์นการลดการกิ
การลดการกิ
ธ์ยการลดการกิ
นนเค็เค็
มเค็
มอย่
มงปรุ
าอย่
างต่งต่งาอรสเค็
ผู้นร่ร่�ำววมประชาสั
ชุร่มประชาสั
และ
อสม.
ร่วมประชาสั
มงต่อเนืเนืพัออ่ เนืนอ่ มงงในการประกอบอาหาร
ธ์อ่ ง การลดการกินเค็
วมและร้
า6)
นอาหารในศู
นชน
ย์เด็กเล็
น ลดการใช้
เนครื
่ออย่
ให้ไมด้คุณค่า
ผลลั
ผลลั
ผลลั
พพธ์ธ์พธ์ ทางโภชนาการที
อย่างต่อเนื่เ่อหมาะสม
ง
1)1)3)1)ภาคี
ภาคี
ภาคี
เ
เ
ครื
ครื
เ
ครื
อ
อ
ข่
ข่
อ
า
า
ข่
ยที
ยที
า
ยที
ไ
่
ไ
่
ด้
ด้
ร
ไ
่
ร
ด้
บ
ั
บ
ั
การพั
ับการพั
ฒฒนาศั
นาศั
ฒนาศั
กกยภาพสามารถดํ
ยภาพสามารถดํ
าาเนิเนิานเนิ
นการให้
การให้
นการให้
เกิเกิดเดการลดการบริ
กิการลดการบริ
ดการลดการบริ
โภคเค็
โภคเค็
โภคเค็
มมในชุ
ในชุ
มในชุ
มมชนชน
มชน
ร้านอาหารเมนูชูสุขรการพั
ภาพ
ลดหวาน
มักนยภาพสามารถดํ
เค็ม
2)2)4)2)โรงครั
โรงครั
โรงครั
ววและร้
และร้
วและร้
าานอาหารในศู
นอาหารในศู
านอาหารในศู
นนย์ย์นเเด็ย์ด็กเกด็เล็เล็กกHealthy
เล็
กโรงเรี
กโรงเรี
โรงเรี
ยยนMeeting
นยลดการใช้
นลดการใช้
ลดการใช้
เครื
เครืเ่อครื
่องปรุ
งปรุ
่องปรุ
งงรสเค็
รสเค็
งรสเค็
มมในการประกอบอาหาร
ในการประกอบอาหาร
มในการประกอบอาหาร
ให้ให้ได้ให้
ได้คไคุณดุ้ณค่คค่าุณาค่า
รพ.สต.จั
ดการประชุ
มตามแนวทาง
ทางโภชนาการที
ทางโภชนาการที
หมาะสม
หมาะสม
่เหมาะสม
5)ทางโภชนาการที
ประชาชนในชุ
ม่เ่เชนได้
รับความรู้ และเกิดความตระหนักจากภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมี
มม
3)3)3)ร้ร้าาทางเลื
นอาหารเมนู
ร้นอาหารเมนู
านอาหารเมนู
ชชูสูสชุขโุขภคอาหารลดเค็
ูสภาพ
ภาพ
ุขภาพ
ลดหวาน
ลดหวาน
ลดหวาน
อกที่จะบริ
มมัมันนมัเค็นเค็มเค็
4)4)4)รพ.สต.จั
รพ.สต.จั
รพ.สต.จั
ดดการประชุ
การประชุ
ดการประชุ
มมตามแนวทาง
ตามแนวทาง
มตามแนวทาง
Healthy
Healthy
Healthy
Meeting
Meeting
Meeting

NCD

NCD

N

D
NC

NCD

NCD

NCD
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1) ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถด�ำเนินการ
ให้เกิดการลดการบริโภคเค็มในชุมชน
2) โรงครัวและร้านอาหารในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ลดการใช้
เครื่องปรุงรสเค็มในการประกอบอาหาร ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสม
3) ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
4) รพ.สต.จัดการประชุมตามแนวทาง Healthy Meeting
5) ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ และเกิดความตระหนักจาก
NCD
NCD ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและมี ท างเลื อ กที่ จ ะบริ โ ภค
NCD
อาหารลดเค็ม
D
NC
NCD

D

NC

ปัจจัยความส�ำเร็จ
ภาคีเครือข่ายด�ำเนินงานตามมาตรการการด�ำเนินงานลดหวาน
มัน เค็ม ตามบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ และได้รับการสนับสนุนเครื่องมือโภชนาการเพื่อการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการอย่างเหมาะสม บริโภคอาหารลดหวาน มัน
เค็ม เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้จากส่วนกลาง

บทที่ 3

NCD

NCD

ผลลัพธ์
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3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
3-4 สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข : บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า RCD ล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
D
NC

1) ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
NCD
NCD
2) บุคลากรในสถานประกอบการมีสุขภาพดี
NCD
3) เพื่ อ ผ่ อ นคลายความเครี ย ดและส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ข อง
D
NC
ผู้ปฏิบัติงาน
4) พนักงานมีการขาดงานลดลง

กระบวนการ
1) ก�ำหนดกรอบการพัฒนา (Intentional Design) เป็นการสร้าง
เป้าหมายร่วมกันในภาพรวม ซึ่งจะน�ำมาสู่แผนและยุทธศาสตร์ที่จะใช้
ในการท�ำงานของแผนงาน กรอบการพัฒนาขององค์กร คือ “1000
Attendance”
2) ประยุกต์เอาแนวคิดของโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เข้ากับกรอบการพัฒนาของบริษัทฯ ได้แนวทาง
การด�ำเนินงาน ดังนี้
		
l ด้านปลอดโรค
ใช้หลักการ Zero Sick leave ไม่มีการลาป่วย โดยก�ำหนด
มาตรการป้องกันการเจ็บป่วย ให้ดูแลแนะน�ำรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

N

NCD

NCD

เป้าหมาย

NCD
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NCD

สามารถท�ำงานได้เป็นปกติ สภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค มีสุขภาพ
จิตที่เข้มแข็ง
		
l ด้านปลอดภัย
			ใช้หลักการ Zero Sick leave ไม่มีการลาป่วย โดยก�ำหนด
มาตรการป้องกันการเจ็บป่วย ให้ดูแลแนะน�ำรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
สามารถท�ำงานได้เป็นปกติ สภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค มีสุขภาพ
จิตที่เข้มแข็ง และใช้หลักการ Zero Accident ปราศจากอุบัติเหตุที่ท�ำให้
บาดเจ็บทางร่างกาย หรือเจ็บป่วยทางจิตใจทั้งในงานและนอกงาน
NCD
		
l ด้านกายใจเป็นสุข
NCD
ใช้หลักการทีมเดียวกันคอยดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
NCD
D
C
N
NCD เกื้ อ กู ล กั น อยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข โดยยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ไตรมิตร
D

NC

กิจกรรมส�ำคัญ

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการไตรมิตรสัมพันธ์ RDC ล�ำพูน จัดให้มีทีมงานไตรมิตร
มาจากหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานแต่ละแผนก ด�ำเนินกิจกรรมเยี่ยม
บ้านพนักงานที่ขาดงานและป่วย
l ส่วนที่ 2 ปลอดโรค บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพหรือการตรวจคัดกรองโรค
ที่ส�ำคัญ
2) ประกาศนโยบายยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
3) จัดท�ำโครงการสถานประกอบการปลอดควันบุหรี่ โดย
ผู้รับผิดชอบ คือ แผนกความปลอดภัย
l

บทที่ 3
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NCD
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การท�ำงาน

4) กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการความรู้และลดอุบัติเหตุจาก

D
NC

ผลลัพธ์
1) โครงการไตรมิตรสัมพันธ์
1.1 สถิติการขาดงานและการลาออกของพนักงานมีสถิติลดลง
1.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับครอบครัวพนักงาน
1.3 พนักงานมีก�ำลังใจในการปฏิบัติงานโดยได้รับการดูแล
จากทีมไตรมิตร
1.4 ทราบภูมิหลังของพนักงานด้านสภาพครอบครัวพนักงาน
ไม่สามารถใช้ข้อมูลเท็จในการลางาน

N

NCD

5) กิจกรรมการยะศาสตร์ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน (Back Office)
l ส่วนที่ 3 ปลอดภัย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะพนักงานขับรถ
2) โครงการบริหารทีมผจญเพลิง
3) กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เช่น กิจกรรมการใช้คัตเตอร์ให้ปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็น NCD
ศูนย์ กิจกรรมการใส่รองเท้า Safety ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
NCD
NCD
4) โครงการ GAS CARPARK (NGV CNG LPG)
NCD
5) โครงการ TAG OUT - LOCK OUT
D
NC
l ส่วนที่ 4 กายใจเป็นสุข
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการต่ า งๆ และยั ง ได้ มี
การประเมินสุขภาพจิต ประเมินความสุข และประเมินคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน

NCD
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NCD
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2) ส่วนที่ 4 กายใจเป็นสุข ผลลัพธ์ คือ ระดับสุขภาพจิตของ
พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ภาวะความสุขของพนักงานส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี และคุณภาพชีวิตของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
1) การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
2) มี โ ครงการ และนโยบายยาเสพติ ด ที่ ด� ำ เนิ น งานในสถาน
ประกอบการ
3) มีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย และมีผู้รับผิดชอบหลัก
CD

NCD

NCD

N
D

NC

NCD

NCD
D

NC

บทที่ 3

NCD

NCD

ปัจจัยความส�ำเร็จ

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
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3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
3-5 สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้ำ จ�ำกัด
จังหวัดสงขลา
D
NC

1) พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ มากกว่า 80% NCD
(โครงการน�ำเที่ยว น�ำทัวร์ โครงการดูแลสุขภาพพนักงาน และโครงการ NCD
NCD
กีฬาแรงใจสู่กีฬาแรงงานทัวร์)
D
NC
2) สถิติการใช้ห้องพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดลดลง 5%
3) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดให้กับพนักงาน
4) มีการจัดตั้งชมรมกีฬา อย่างน้อย 3 ชมรม

กระบวนการ
1) ผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดเป็นนโยบายด�ำเนินการให้สอดคล้อง
ทั้ง 3 ประเด็น คือ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และเป็นลายลักษณ์
อักษร
2) สร้างค่านิยม จัดล�ำดับความส�ำคัญและถ่ายทอด
3) จัดตั้งคณะท�ำงานมาจากหลายฝ่าย และก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
4) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารต้ อ งก� ำ หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ มี ห ลายช่ อ งทาง
การสื่อสารแบบ 2 ทาง มีครบ 3 ภาษาตามเชื้อชาติของผู้ปฏิบัติงาน และ
วัดผลการรับรู้

N

NCD

NCD

เป้าหมาย
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NCD

NCD

NCD

NCD
D

NC
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5) ติดตั้งตู้รับความคิดเห็น 5 จุด โดยใช้กระบวนการ
P : ก�ำหนดผู้รับผิดชอบเปิดทุกวันศุกร์
D : รวบรวม – น�ำเสนอ – พิจารณา – ประสานงาน – แก้ไข
C : ติดตามตรวจสอบการแก้ไข
A : แจ้งผลการด�ำเนินการ
6) ก� ำ หนดแผนงานและจั ด ท� ำ โครงการดู แ ลสุ ข ภาพพนั ก งาน
โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหวัด โรคทางเดินอาหาร
และจัดกิจกรรมแจกวิตามินซี โครงการน�ำเที่ยว น�ำทัวร์ และโครงการกีฬา
แรงใจสู่กีฬาแรงงานทัวร์

NCD

NCD

กิจกรรมส�ำคัญ

D

NC

l

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้

ปฏิบัติงาน
จัดท�ำโครงการดูแลสุขภาพพนักงาน โดยการจัดกิจกรรมให้ความ
รู้เรื่องการป้องกันโรคหวัด โรคทางเดินอาหาร และจัดกิจกรรมแจกวิตามิน
ซี โครงการน�ำเที่ยว น�ำทัวร์ และโครงการกีฬาแรงใจสู่กีฬาแรงงานทัวร์
l ส่วนที่ 2 ปลอดโรค
1) จัดท�ำข้อมูล/ทะเบียนสุขภาพของพนักงานรายบุคคลและ
มีการน�ำข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์ในการวางแผน การด�ำเนินงาน
2) บันทึกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัย
3) จั ด ท� ำ โปรแกรมบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพจากการใช้ บ ริ ก าร
ของพนักงานจากข้อมูลของพยาบาล
4) จัดหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบริการตรวจสุขภาพ
ทุกคน มีการตรวจตามความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส และแจ้งผล
การตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัตงิ าน

บทที่ 3
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NCD

D
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การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง การคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอด
เลือดมากกว่าปีละ 1 ครั้ง
5) ดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มพิเศษ
5.1 กลุ่มคนท้อง โดยการจัดให้ท�ำงาน ติดสติ๊กเกอร์ตรวจสอบ
จ�ำนวนสติ๊กเกอร์ ให้ค�ำปรึกษาในการดูแลครรภ์และแจกนมให้ดื่มฟรี
5.2 กลุ่มผู้สูงวัย โดยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพวัย
เกษียณตรวจวัดความดันโลหิต เบาหวานและให้ค�ำปรึกษา ในการดูแล NCD
สุขภาพ
NCD
6) จัดให้พนักงานได้รับวัคซีนที่จ�ำเป็น และเหมาะสมตาม NCD
NC
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด (เช่น หัดเยอรมัน) โดยทาง D
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และบริษัทฯ NCD
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50:50
7) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการส่งเสริมสุข
ภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบาดเจ็บ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
8) การจัดหรือสนับสนุนให้มีการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือการส่งต่อ รวมทั้งจัดให้มีห้องพยาบาล
และอุ ป กรณ์ ใ นการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น อี ก ทั้ ง มี แ พทย์ พยาบาล
ตามมาตรฐานก�ำหนดของกระทรวงแรงงาน โดยจัดเตียงพยาบาลจ�ำนวน
4 เตียง เพื่อรองรับพนักงานของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนทั้งหมด 2,000 คน
จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ/แพทย์ประจ�ำห้องพยาบาล มีระบบบันทึกข้อมูล
การรั ก ษาและระบบบั น ทึ ก การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
รวมถึงการให้บริการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อ

NCD
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NCD

NCD

9) มีนโยบายเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสิ่งเสพติด
ในสถานประกอบการตามกฎหมายก�ำหนด มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การ
ลด เลิกบุหรี่ สุราและสิ่งเสพติด
10) จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ ให้มีการบริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนบัญญัติ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และ
ก�ำหนดการสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาเชื้อในทางเดินอาหาร
11) การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกก�ำลังกาย
ก่อนเริ่มงาน จัดให้มีสนามกีฬา อุปกรณ์ ออกก�ำลังกาย และจัดกิจกรรม
D
C
N
แข่งขันกีฬาภายใน
l ส่วนที่ 3 ปลอดภัย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
NCD
NCD
1) จัดท�ำการบันทึกข้อมูล และบันทึกการสอบสวนอุบัติการณ์
D
NC
NCD
อุบัติเหตุ และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
2) การจัดหาและจัดให้มีน�้ำดื่มที่ได้คุณภาพโรงอาหารได้รับ
การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และการจัดอบรมสุขลักษณะ
แก่ผู้จ�ำหน่ายอาหาร
3) ห้องน�้ำ  ห้องส้วมจัดให้ได้รับมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย
และมีการตรวจตราและก�ำหนดความถี่ในการท�ำความสะอาด
4) การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีระบบควบคุม ตรวจตรา
5) การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีการก�ำหนด
แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน และประเมินผลด้วยผลตรวจสุขภาพ/ความพึงพอใจของ
พนักงาน
6) การแยกประเภทถังขยะในโรงงาน การจัดพื้นที่ส�ำหรับขยะ
รอจ�ำหน่าย และปฏิบัติตามระบบอนุญาตการก�ำจัดของเสีย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 4 กายใจเป็นสุข บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
1) มีการจัดกิจกรรม/แผนงาน QWL น�ำเที่ยวน�ำทัวร์
2) การจัดโครงการปันน�้ำใจสู่สังคม
3) มีการประเมินสุขภาพจิตของพนักงาน โดยใช้แบบประเมิน
ของกรมสุขภาพจิต การจัดสายด่วน คลายทุกข์ บันทึกการให้ค�ำปรึกษา
และรักษาความลับ
4) การจัดสถานที่สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ
และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศาสนา เช่ น ห้ อ งละหมาด มุ ม นมแม่ NC
D
มุมพักผ่อน ตักบาตรวันพระ และท�ำบุญชายเลน
NCD
5) การจั ด กิ จ กรรมการเห็ น คุ ณ ค่ า ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและ NCD
ครอบครัว เช่น รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน กิจกรรมNCD
D
ครอบครัวพนักงาน กิจกรรมวิทยาลัยในโรงงาน การจัดบ้านพักพีเอฟพี
NC
l

D
NC

1) อัตราการลาออกของพนักงาน ลดลงร้อยละ 2.85
2) จ�ำนวนพนักงานอายุงาน >3 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45
3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ 80.15
4) ความพึงพอใจต่อโครงการน�ำเที่ยวน�ำทัวร์ ของพนักงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็น 100%

N

NCD

ผลลัพธ์

NCD
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1) มีการก�ำหนดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน
2) มีการสร้างค่านิยมด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในองค์กร
3) มีการสื่อหลายช่องทาง และครบ 3 ภาษาตามเชื้อชาติของ
ผู้ปฏิบัติงาน
4) มีการก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
5) มีการรวบรวม/สอบสวนข้อมูลอุบัติเหตุ และน�ำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน

NCD

NCD

NCD
D

NC

NCD

NCD
D

NC

บทที่ 3

NCD

NCD

ปัจจัยความส�ำเร็จ
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3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
3-6 องค์กรไร้พุง :
บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จังหวัดล�ำพูน

D
NC

1) เพื่อสร้างกระแสให้พนักงานสนใจด้านสุขภาพ
NCD
2) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ NCD
NCD
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพให้กับพนักงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีน�้ำหนักไม่เกินมาตรฐาน มีความสุข NCD
ในการลดน�้ำหนัก มีสุขภาพที่แข็งแรง ความสุขและรอยยิ้มพนักงาน

กระบวนการ
1) เรียนรู้รูปแบบองค์ไร้พุงจากที่อื่น แล้วน�ำมาปรับใช้
2) พัฒนาและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ของพนักงานในองค์กร
3) ปรั บ ปรุงกระบวนการและพัฒนาความรู ้ ให้ กั บคณะท� ำ งาน
ตลอดเวลา
4) ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ให้กับ
บุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง

N

NCD

NCD

เป้าหมาย (ศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี)

NCD
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อ.ออกกําลังกาย
ผลลั
ผลลั
พธ์พธ์

อ.อารมณ์

อ.อารมณ์

1) 1)Slen
SlenEnjoy
Enjoyหุ่นหุดี่นไดีด้ไทด้ําทไมต้
ําไมต้
องเครี
องเครี
ยดยได้
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ับรางวั
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ศระดั
ศระดั
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ด ปีด ป

นการตุลตุาคม
ลาคม2556
2556– กรกฎาคม
– กรกฎาคม2557
2557ตามตารางที
ตามตารางที
่ 2่ 2
ระยะเวลาดํ
ระยะเวลาดํ
าเนิานเนิการ

2) 2)ขยายเครื
ขยายเครื
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สบา(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จําจํกัาดกัด
ดัชดันีชมนีวลกาย
มวลกาย(กก./ตร.ม.)
(กก./ตร.ม.)

ยด ได้รับรางวัลผอม
ชนะเลิ
ศระดับจังหวัด ปี 2557
ผอม
(>18.5)
(>18.5)

จําจํนวน
านวน(คน)
(คน)

ร้อร้ยละ
อยละ

11

1.09
1.09
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ผลลัพธ์
1) Slen Enjoy หุ่นดีได้ท�ำไมต้องเครียด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ปี 2557 ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม
2557 ตามตารางที่ 3-1
2) ขยายเครือข่ายการด�ำเนินงานศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุง
ไปสู่องค์กรและภาคส่วนอื่น

ร้อยละ
1.09
58.70
22.82
14.13
3.26
100

NCD

NCD

D

NC

N

จ�ำนวน (คน)
1
54
21
13
3
92

NCD

D
NC

ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.)
ผอม (<18.5)
ปกติ (18.5-22.9)
อ้วนเล็กน้อย (23-24.9 )
อ้วนปานกลาง (25-29.9)
อ้วนมาก (≥30)
รวม

NCD

NCD

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร บริษัท ฟิสบา
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

NCD
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NCD

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

65

NCD

NCD

NCD
D

NC

1) ผู้บริหารบริษัทฯเห็นความส�ำคัญและสนับสนุน
2) คณะกรรมการมีใจรักในงานที่ได้รับมอบหมาย
3) มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสามารถท�ำ
กิจกรรมได้ตลอด
4) สมาชิกช่วยระดมคิดค้นรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆแบบเต็มใจ
5) มีกิจกรรมที่ยั่งยืนและท�ำตลอดไม่ให้ขาดหาย กิจกรรมแปลกใหม่
6) หน่วยงานราชการคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างสม�่ำเสมอ
7) มีแกนน�ำของการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

NCD

NCD

การจัดการขยายเครือข่าย

D

NC

1) ขยายเครือข่ายไปยังครอบครัวพนักงานมากขึ้น
2) ขยายเครือข่ายไปยังบริษัทในเขตท้องที่จังหวัดล�ำพูน และ
จังหวัดอื่นๆ
3) ขยายเครือข่ายไปยังบริษัทคู่ค้าให้ครบทุกๆบริษัท
4) ขยายเครือข่ายไปยังเยาวชน และชุมชน

ก้าวต่อไปในการพัฒนา
1) น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2) แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ของที่อื่นๆ
3) ขยายเครือข่ายให้มากขึ้น

บทที่ 3

NCD

NCD

ปัจจัยความส�ำเร็จ

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข

3 แบบอย่างความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
3-7 องค์กรไร้พุง : ศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุง
เทศบาลต�ำบลดงขุย อ�ำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
D
NC

1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
NCD
2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร ด้านการ NCD
NCD
ออกก�ำลังกาย และด้านอารมณ์ที่เหมาะสม
3) ลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ และลดภาวการณ์ NCD
เจ็บป่วย
4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

N

NCD

NCD

เป้าหมาย

NCD
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NCD

คู่มือบูรกณาการเพื
กรรมสุขภาพโดยชุมชน
ภาพลั
) สร้ากงภาพลั
ษณ์ทดี่ กีใษณ์
ห้กบั ทองค์
ดี่ ีให้กรบั องค์
ร ่อปรับเปลี่ยนพฤติ
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การ

กระบวนการ

1)รสํามีรวจสุ
การสํขาภาพของคนในองค์
รวจสุ1)ขมีภาพของคนในองค์
กร (ผู้บริกหราร(ผูก้บสมาชิ
สภา
สมาชิ
สภา
ราชการและพ
ข้าราชก
การส�ำรวจสุขภาพของคนในองค์
ร ริ(ผูห้บาร
ริก
หาร
สมาชิข้กกาสภา

NCD

NCD

ข้าราชการและพนักงาน)

NCD

NCD

2) พั ฒ นานโยบายให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานเทศบาลทุ ก คน
วบคุ
ดต่อมกรมควบคุ
โรค NCD ตระหนั
มโรค กในหลัก 3 อ. พิชิตอ้วน พิชิตพุง โดยเน้นการเลือกกินอาหารทีคู่ม่มี ือบูรณาการเ
คู่มือ
NCD
D
NC
NCD ประโยชน์และออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ มีอารมณ์ที่เหมาะสม เพื่อ
สุขภาพที่ดีและเป็นต้นแบบขององค์กรไร้พุง
1) จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานพร้อมท�ำค�ำสั่ง
2) จัดท�ำนโยบายขององค์กรต้นแบบไร้พุงโดยการมีส่วนร่วม
3) ตั้งเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
4) จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานองค์กรต้นแบบไร้พุง
5) ด� ำ เนิ น การโครงการองค์ ก รต้ น แบบไร้ พุ ง (ระยะเวลา
ด�ำเนินการ มีนาคม 2555 - กันยายน 2555)
6) ส� ำ รวจข้ อ มู ล สุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของบุ ค ลากร เช่ น น�้ ำ หนั ก
ส่วนสูง ค่าBMI รอบเอว (ครั้งที่ 1)
7) จั ด โครงการอบรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดี : กรณี ส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลดงขุย อ�ำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
8) จัดกิจกรรมออกก�ำลังกายในส�ำนักงาน

บทที่ 3

D

NC

กิจกรรมส�ำคัญ

NCD

NCD
NCD

NCD

D
NC

NCD

N

NCD

นงาน
นินงาน
7)7)จัดจัโครงการอบรมปรั
ดโครงการอบรมปรับเปลี
บเปลี่ยนพฤติ
่ยนพฤติกรรมเพื
กรรมเพื่อป้่ออป้งกั
องกันและสร้
นและสร้างเสริ
างเสริมสุมขสุภาพที
ขภาพท่ด
คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
องค์
นองค์กรต้
กรต้
น68
นยแบบไร้
พบุงพบุคุงลากรสาธารณสุ
�าหรั
ดงขุ
ดงขุ
ยแบบไร้
อําอํสำเภอชนแดน
เภอชนแดน
จังจัหวั
งหวัดข เพชรบู
ดเพชรบูรณ์รณ์
ค์รต้
กรต้นแบบไร้
นแบบไร้พุงพ8)ุง 8)จัดจักิดจกิกรรมออกกํ
จกรรมออกกําลัางลักายในสํ
งกายในสํานัากนังาน
กงาน
องต้
ต้นของบุ
นของบุคลากร
คลากร
เช่นสนั
นบน้สนุ
ําบน้หนั
ํานหนักบให้
กให้
ส่ใช้วส่ในนสู
ค่BMI
างเพื
BMI
รอบเอว
(ครั
้งทีในการจั
้ง่ ที1)่ 1)ดการประชุ
9)9)เช่สนั
สนุ
นสนุ
อช้วให้าหารว่
อนสูงาหารว่
างเพื
่อางเพื
สุรอบเอว
่อขสุภาพ
ในการจั
ในการจั
ดการประชุ
ม มม
9)
สนั
ใช้งค่อาาหารว่
่อขสุภาพ
ข(ครั
ภาพ
ดการประชุ
ลีปลี่ยนพฤติ
่ยนพฤติกรรมเพื
กรรมเพื
่อป้่อกิอป้10)
นจกรรมจริ
และสร้
ายงเสริ
มสุมขสุภาพที
ขฒภาพที
่ดตี ่ดใจ
:ตี กรณี
: ใจกรณีสําสํนัากนังานเทศบาล
กงานเทศบาลตําตํบล
าบล
กิและสร้
ธรรมและพั
ฒนาจิ
นาจิ
ตใจ
10)10)
จงกั
กิอกรรมจริ
จงกันกรรมจริ
ยธรรมและพั
ยางเสริ
ธรรมและพั
ฒนาจิ
จัดโครงการประกวดเมนู
ุขภาพในส�
งาน
ณ์รณ์
11)11)จั11)
ดจัโครงการประกวดเมนู
ดโครงการประกวดเมนู
ชูสชุขูสชภาพในสํ
ุขูสภาพในสํ
านัาำกนันังาน
กกงาน
12) ส� ำ รวจข้ อ มู ล สุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของบุ ค ลากร เช่ น น�้ ำ หนั ก
ายในสํ
ในสํานัากนังาน
กงาน12)12)สําสํรวจข้
าBMIรอบ
รอ
ารวจข้อมูอลมูสุลขสุภาพเบื
ขภาพเบื้องต้
้องต้นของบุ
นของบุคลากร
คลากรเช่เช่น นน้ําน้หนั
ําหนัก กส่วส่นสู
วนสูง งค่าค่BMI
ส่วนสูง ค่า BMI รอบเอว (ครั้งที่ 2)
างเพื
เพื่อสุ่อขสุภาพ
ขภาพในการจั
ในการจัดการประชุ
ดการประชุม ม
ะพัฒนาจิ
ฒนาจิตใจ
ตใจ
นูมนูชูสชุขูสภาพในสํ
ุขภาพในสํ
านัากนังาน
กงาน
NCD
าBMIรอบเอว
รอบเอว(ครั(ครั้งที้ง่ ที2)่ 2)
งต้
องต้นของบุ
นของบุคลากร
คลากรเช่เช่น นน้ําน้หนั
ําหนัก กส่วส่นสู
วนสูง งค่าค่BMI

ผลลั
ผลลัพพธ์ ธ์
D
NC
1)1)นวันวัตกรรม
ตกรรม“ประกวดเมนู
“ประกวดเมนูชูสชุขูสภาพ”
ุขภาพ”
2)2)นวันวัตกรรม
ตกรรม“คนต้
“คนต้นแบบไร้
นแบบไร้พุงพ”ุง”
ระยะเวลาดํ
ระยะเวลาดําเนิาเนินการ
นการมีนมีาคม
นาคม2555
2555– –กันกัยายน
นยายน2555
2555
พาธ์เร็าเร็จ จ
ปัจปัจัจยจัความสํ
ยผลลั
ความสํ
ตกรรม
ูสุขโดยท่
ภาพ”
ชูนูสชุขูสภาพ”
ุขภาพ” 1)1)ผู้บผู1)ริ้บหรินวั
ารองค์
หารองค์
กรให้
ก“ประกวดเมนู
รให้ความสํ
ความสําคัาญคัชญโดยท่
านนายกฯ
านนายกฯได้ได้รับรรางวั
ับรางวัลชนะเลิ
ลชนะเลิศบุศคบุคลต้
คคลตน
2) นวัตกรรม “คนต้นแบบไร้พุง”
ร้ไร้
พุงพ”ุง”
2)2)หน่หน่วยงาน
วยงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีคมีวามเข้
ความเข้มแข็
มแข็ง งพร้พร้อมทั
อมทั้งได้้งได้รบั รการดู
บั การดูแลด้
แลด้านวิ
านวิชากา
ชาก
คม2555
2555
–น–กัอย่
กัายายน
2555 จ
เป็เป็
นนอย่
ายายน
ปันงดี
จงดีจัย2555
ความส�ำเร็

1) ผู้บริหารองค์กรให้ความส�ำคัญโดยท่านนายกฯ ได้รับรางวัล
มสําคัาญคัญโดยท่
โดยท่านนายกฯ
าชนะเลิ
นนายกฯ
รคลต้
ับรรางวั
ับนรางวั
ลชนะเลิ
ลชนะเลิ
คคลต้นแบบไร้
นแบบไร้พุงพุง
ศบุได้คได้
แบบไร้
พุง ศบุศคบุคลต้
หน่
คณะกรรมการมี
ค วามเข้
มงาน
แข็รพ.สต.ที
ง รพ.สต.ที
พร้ อ มทั่รับ้ ง่รได้
ารมีคมีวามเข้
ความเข้มแข็
มแข็
ง งพร้พร้อ2)มทั
อมทั
้งได้้งวได้รยงาน
บั รการดู
บั การดู
แลด้
แลด้านวิ
านวิชาการจากที
ชาการจากที
มงาน
ผิับดผิรชอบ
ดับชอบ
สําสํนัากนัโรคไม่
กโรคไม่
ติดตต่ิดอต่แกรมควบคุ
อลด้
กรมควบคุ
มาการจากที
โรค
คู่มคูือ่มบูือรบูณาการเ
รณากา
การดู
านวิมชโรค
มงาน รพ.สต.ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

คู่มือบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
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NCD

เทศบาลต� ำ บลดงขุ ย มี ก ารขยายเครื อ ข่ า ยจากข้ า ราชการและ
พนักงานในองค์กรสู่กลุ่ม อสม. เทศบาลต�ำบลดงขุยเพราะ อสม. เป็นผู้น�ำ
ในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ และยังเข้าถึงทุกครัวเรือน ทุกกลุ่ม ทุกวัย
และ อสม. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพด้วย ดังนี้
1) กลุ่มผู้สูงอายุ มีกิจกรรมเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยเน้นกิจกรรม
3 อ. คือ ออกก�ำลังกายยืดเหยียด ร�ำไม้พลอง ร่วมรับประทานอาหารที่ดี
ต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น น�้ ำ พริ ก ผั ก ต้ ม แกงจื ด แกงเลี ย ง และมี ก ารพั ฒ นา
D
C
N
ด้านอารมณ์ โดยการร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายอาหาร และพูดคุยกัน
D
NC กับกลุ่มวัยเดียวกัน
NCD
D
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นกิจกรรม 3 อ. เช่นกัน เป็น “ศูนย์เด็ก
NC
NCD
อ่ อ นหวาน” และก� ำ ลั ง ขยายเครื อ ข่ า ยสู ่ โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ในพื้นที่ต่อไป
D

NC

ก้าวต่อไปในการพัฒนา
1) จัดท�ำแผนงาน/กิจกรรมในการด�ำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น
เน้นการมีส่วนร่วมและกระตุ้น/สร้างกระแส เพิ่มแรงจูงใจ และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2) ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินองค์กรไร้พุง ขยายผลไปสู่ชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บทที่ 3

NCD

NCD

การจัดการขยายเครือข่าย

NCD

NCD
D

NCD

NC

NCD

NCD
D

NC

D

NC

NCD

NCD

NCD

NCD

NCD

D

NCD

NC

NCD

NCD

NCD

