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คำนำ

 เอกสาร	“7	แนวคดิ”:	 การพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพน้ี	 กองสขุศกึษา
มุ่งหวังให้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่	 ภาคีเครือข่าย	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 และแกนนำ
ในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 เพื่อเป้าหมายให้
ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	โดยเน้นพฤติกรรมการการกินผักควบคู่กับการ
ออกกำลังให้ได้ตามเกณฑ์	ซึ่งเนื้อหาสาระได้จากการรวบรวมวิเคราะห์	สังเคราะห์จาก
เอกสารวิชาการและจากผลการถอดบทเรียนของหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ที่ประสบความสำเร็จโดยชนะการประกวดระดับเขต	 ประจำปีงบประมาณ	 2555	 จำนวน 
4	 หมู่บ้าน	 จากจังหวัดกำแพงเพชร	 จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดนครพนม	 และ	 จังหวัดพัทลุง	
(รายละเอยีดของแตล่ะพืน้ทีส่ามารถอา่นไดใ้นผลการถอดบทเรยีนของพ้ืนที)่	 ประกอบดว้ยเนื้อหา
สาระ	 7	 แนวคิด	 คือการสร้างและพัฒนาทีมแกนนำพัฒนาหมู่บา้นฯ	 การมีและใช้ข้อมูล
พื้นฐานหมู่บ้านและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	 การเข้าใจปัญหาและวางแผน
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	การจดักจิกรรมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชน	
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	 และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	 รวมทั้งการ
ประเมินความสำเร็จและการถอดบทเรียน	ซึ่งมีความแตกต่างจาก	7	ขั้นตอนตามแนวทาง
การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ
และหลอดเลือด	 คือขั้นตอนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (รวมอยู่ในขั้นตอนจัดกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน)	 และเพิ่มแนวคิดที่	 6	 คือ	 การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ			
  
	 ในการจัดเอกสาร	“7	แนวคิด”	 :	 การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
ฉบับนี้	 กองสุขศึกษา	 ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ	 แกนนำพัฒนาหมู่บ้านฯ	 จากทั้ง	 4	 พื้นที่	 ที่ให้ข้อมูลและประสบการณ์ในการพัฒนา
หมูบ่า้นฯทีด่	ีขอขอบพระคณุมา	ณ	ทีน่ี	้กองสขุศกึษาหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่เอกสารแนวทางเล่มนี้	
จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	ต่อไป	
 
																																																																																			กองสุขศึกษา	
																																																																										กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
																																																																																	สิงหาคม		2556	
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1“7 แนวคิด” (Seven concepts) 

บทนำ 
 

ความสำคัญของ 7 แนวคิด  

สู่การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
	 การขบัเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพ	 เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี	

เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ	 การจะมีสุขภาพที่ดีได้	 ต้องมีพื้นฐานจาก

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	 ซึ่งมีความสำคัญต่อการป้องกันและลดโรคที่เกิดจาก

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสิ้น		การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	เพื่อการมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง	 จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับ

บุคคล	 โดยจะต้องมีความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ตระหนักและรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง	 รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมาย	 วางแผนและกระทำพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	

นอกจากนี	้การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชุมชน 

ทีจ่ะเปน็แรงเสรมิเพือ่การมพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่แีละยั่งยืน	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่คนในชุมชน

จะต้องมีส่วนรว่มในกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	ตัง้แตร่ว่มใหข้อ้มลูขา่วสาร

หรอืรบัรู้ปัญหาสุขภาพของชุมชน	 ร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมดำเนินการ	 ร่วมตัดสินใจ	

ร่วมตรวจสอบหรอืรว่มตดิตามประเมนิผล	 โดยใชท้นุทางสงัคม	 วฒันธรรม	และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น		เป็นฐานในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน			

	 เมื่อปี	 2552	 กองสุขศึกษา	 ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรต	ิ

๕๗	พรรษา	มหาวชริาลงกรณ	 :	หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็	 โรคความดัน

โลหิตสูง	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพบริโภค

อาหารและการออกกำลังกายทีถู่กต้องตามเกณฑ์	 (การบริโภคผักและผลไม้สด	 วันละ

อยา่งน้อยครึ่งกิโลกรัม	 หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง	 ลดอาหารไขมัน	 และ

การออกกำลังกายสม่ำเสมอ	 สัปดาห์ละอย่างน้อย	 3-5	 วันๆ	 ละอย่างน้อย	 30	 นาท)ี	
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2 “7 แนวคิด” (Seven concepts) 

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ประกอบด้วย	 7	 ขัน้ตอน		

เป็นแนวทางที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเอง	 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

และเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลเปน็พีเ่ลีย้ง	 รวมทัง้ภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

รว่มผลกัดนั	สง่เสรมิ	และสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่จะสง่ผลใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง	 สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้	 อันจะมีผลต่อการลด

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่ายา	ได้อย่างมาก		

	 ในปี	 2556	 กองสุขศึกษาได้มี	 การศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพโดยชุมชนขึ้นโดยการถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 จากพื้นท่ี

หมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งชนะ

การประกวดระดบัเขต	 ประจำปีงบประมาณ	 2555	 จำนวน	 4	 หมูบ่า้น	 คอื	 1)	 บา้นบงึ

กระดาน	หมู	่ 3	ตำบลชอ่งลม	อำเภอลานกระบอื	จงัหวดักำแพงเพชร	 	2)	บา้นวดั	หมูท่ี	่ 6	

ตำบลสำมะโรง	 อำเภอเมอืง	 จังหวัดเพชรบุรี	 3)	 บ้านพิมาน	 หมู่ที่	 1	 ตำบลพิมาน 

อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม	 และ	 4)	 ชุมชนบ้านควนเสาธง	 หมู่	 7	 ตำบลแม่ขรี	

อำเภอตะโหมด	 จังหวัดพัทลุง	 ซึ่งผลสรุปการถอดบทเรียนในภาพรวม	 ได้ค้นพบ

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ประกอบด้วย	7	แนวคิด	ซึ่งมี

ความแตกต่างและความเหมือนกัน	 กับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านฯ	 7	 ขั้นตอนเดิม	

ซึ่งความแตกตา่งของขัน้ตอนตามแนวทางการพฒันาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพ

กบัขัน้ตอนที่ได้จากบทเรียนการพัฒนา	 พบว่า	 ในขั้นตอนที่	 6	 คือ	 เดิมเป็นขั้นตอนของ

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แต่ในขั้นตอนที่ได้จากบทเรียนการพัฒนาจะรวมอยู่ใน

แนวคิดที่	 4	 คือ	 การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	และ

จะเพิ่มแนวคิดที่	 6	 คือ	 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	 ดังตารางการ

เปรียบเทียบ	
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เส้นทาง 7 ขั้น ตามแนวทางการพัฒนา 

: สู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 7 แนวคิด จากบทเรียนการพัฒนา 

:  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
ขั้นที่1 :  สร้างทีมดำเนินงาน 

 
ขั้นที่ 2 : ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ของหมู่บ้าน 

 
ขั้นที่ 3 : จัดทำแผนพัฒนา

หมู่บ้าน 

 
ขั้นที่ 4 : จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพ

ของประชาชน 

 
ขั้นที่ 5 : เฝ้าระวังพฤติกรรม

สุขภาพ 

 
ขั้นที่ 6 : จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

 
ขั้นที่ 7 : ประเมินการพัฒนา

หมู่บ้าน 

 
แนวคิดที่ 1 :  การสร้างและพัฒนาทีมแกนนำ 
พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
แนวคิดที่ 2 :  การมีและใช้ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่บ้านและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  

 
แนวคิดที่ 3 :  การเข้าใจปัญหาและวางแผน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 
แนวคิดที่ 4 : การจัดกิจกรรม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

 

ขั้นที่ 5 : การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 
แนวคิดที่ 6 :  การมีส่วนร่วมของ 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

 แนวคิดที่ 7 : การประเมินผลสำเร็จและ 
การถอดบทเรียน 

การเปรียบเทียบขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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	 ขั้นการพฒันาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ	ตาม	7	แนวคดินี	้ไดจ้ำแนก		
7	แนวคดิเปน็	3	ดา้น	คอื	
 
ด้านการบริการจัดการ				ประกอบด้วย	
 
แนวคิดที่	1	:	การสร้างและพัฒนาทีมแกนนำพัฒนาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	
แนวคิดที่	2	:	การมีและใช้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	
แนวคิดที่	3	:	การเข้าใจปัญหาและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
 
ด้านกระบวนการดำเนินงาน				ประกอบด้วย	
 
แนวคิดที่	4	:	การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	
แนวคิดที่	5	:	การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	
แนวคิดที่	6	:	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	
 
ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์				ประกอบด้วย	
 
แนวคิดที่	7	:	การประเมินผลสำเร็จและการถอดบทเรียน	

  กรอบ “7 แนวคดิ” (Seven concepts)  
การพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  

: จากบทเรยีนการพฒันา 

แนวคิดที่ 1 :	การสร้างและ

พัฒนาทีมแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

แนวคิดที่ 2 :	การมีและใช้	

ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านและ

พฤตกิรรมสขุภาพของประชาชน 

แนวคิดที่ 3 :	การเข้าใจปัญหา

และวางแผนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ	

 

 

 แนวคิดที่ 6 :	การมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	

  

แนวคิดที่ 4 :	การจัดกิจกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

ของประชาชน 

แนวคิดที่ 5 :	การเฝ้าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพ	

 

แนวคิดที่	7	:	การประเมินผลสำเร็จและการถอดบทเรียน	

 

ความเชื่อมโยงของ 7 แนวคิด : การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แนวคดิที ่1 
 

การสร้างและพัฒนาทีมแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 เพื่อมุ่งเน้นให้

ประชาชนในหมูบ่า้นทกุกลุม่วยัมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพใหถ้กูตอ้ง	 ปจัจยัสำคญัที่

เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการดำเนินงานคือ	 การมีทีมแกนนำในการพัฒนาใน

หมู่บ้าน	 ซึ่งต้องเป็นทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา	 มีความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อ

ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	 ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องกันได้	 การจัดตั้งทีมงานในการ

พัฒนาหมู่บ้านได้ให้ความสำคัญใน	 3	 ประเด็นหลัก	 คือ	 1.)	 โครงสร้างของทีมแกนนำฯ	

2.)	วิธีการสร้างทีมแกนนำฯ	3.)	รูปแบบการทำงานของทีมแกนนำฯ	

  

 1. โครงสรา้งของทมีแกนนำพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 ทีม

แกนนำพัฒนาหมู่บ้านฯ	 ควรมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย	 8-10	 คน	 ซึ่งมาจากหลาก

หลายอาชีพทั้งที่ผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	รวมทั้งประชาชนที่กระจายในทุก

กลุ่มวัยและกลุ่มองค์กรต่างๆ	ในชุมชน	 เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	หัวหน้าคุ้ม	ปราชญ์ชาวบา้น	

อสม.	แกนนำชมรม/กลุม่ตา่งๆ	แกนนำเยาวชน	และประชาชนทีเ่ปน็ทีย่อมรบัของชาวบา้น	

ซึง่โครงสรา้งของทมีแกนนำประกอบดว้ย	ประธาน/	รองประธาน/	เหรญัญกิ/	ประชาสมัพันธ/์	

เลขานกุาร	และกรรมการ	เปน็ตน้	ทัง้นีข้ึน้กบัความเหมาะสมแตล่ะพืน้ที ่

 2.  วิธีการสร้างทีมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

	 					2.1	ผู้นำชุมชน	 (ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่รับมอบหมาย)	 ชี้แจงสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจถึงเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานให้กับชาวบ้านด้วยวิธีการประชุม

กรรมการหมู่บ้าน	 หรือการทำประชาคมชาวบ้านหรือวิธีการอื่นๆ	 เพือ่ใหเ้กดิแนวรว่ม

ในการดำเนนิงาน		

																2.2	 คดัเลอืกและแตง่ตัง้ทีมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมลด

โรคฯ	โดยให้ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	ร่วมตัดสินในการคัดเลอืก

แกนนำ	 ซึง่อาจใชก้รรมการทีม่อียูแ่ลว้ในหมูบ่า้น	 และหรือจัดตั้งใหม่จากความสมัครใจ

123
45

67



6 “7 แนวคิด” (Seven concepts) 

หรือคัดเลอืกจากผูท้ีม่คีวามพรอ้มและเสยีสละ	 จากหลากหลายอาชพีทัง้ทีผู่น้ำทีเ่ปน็ทางการ

และไมเ่ปน็ทางการ	 รวมทัง้ประชาชนกระจายในทกุกลุม่วยั	 เชน่	 ผูใ้หญบ่า้น	 ปราญชช์าวบา้น	

อสม.	แกนนำชมรม/กลุม่ตา่งๆ	แกนนำเยาวชน	และประชาชน	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการณ์

และบริบทของแต่ละพื้นที่	 อาจแตง่ตั้งเป็นคำสั่งที่ปรากฎให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

หรือไม่ก็ได้	

														2.3	 สร้างความเข้าใจและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงสร้าง

ของทีมแกนนำประกอบดว้ย	 ประธาน/	 รองประธาน/เหรญัญกิ/ประชาสมัพันธ์/เลขานุการ	

และกรรมการ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้อาจมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่		

ซึ่งต้องกำหนดบทบาทแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน	 แต่

เป็นการทำงานที่สอดคล้อง	ช่วยเหลือและหนุนเสริมกัน		

 

ตัวอย่าง	การกำหนดบทบาทของทมีแกนนำพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ	

 
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจรายละเอียดของโครงการ
หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯกับชาวบ้านและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 	
ค้นหาปัญหาสุขภาพและข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
จากผลสำรวจหรือที่มีอยู่ในระบบเพื่อนำมาวางแผน
การดำเนินงาน		
ประชุมจัดทำพัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน	
ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือนและชาว
บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและให้มีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ	 ภาค
เอกชนและแกนนำรวมทั้งประชาชน	 ในพื้นที่ในการ
ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทั้ งด้านวิชาการ	
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน	
ติดตาม	 และประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนิน
งานและปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	
 

ประธาน	
รองประธาน	

ประชาสมัพนัธ์	

เหรญัญกิ	

เลขานกุาร	

สมาชกิ	
ทมีงาน	

1.	
 
 
2.	
 
 
3.	
 
4.	
 
 
5.	
 
 
 
6.	
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 3.  รูปแบบการทำงานของทีมแกนนำ 
 ทีมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 ใช้กรอบแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	 	 โดยมองว่า	
เครือข่ายสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายั่งยืน		
เนื่องจากการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายจะส่งผลต่อการพัฒนาที่สำคัญ		ได้แก่	
																			*	ทำให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์	
																			*	มีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น		
																			*	ทำให้มีพลังต่อรองกับอำนาจต่างๆ	ได้ดีขึ้น	
	 การทำงานเป็นทีมของการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	มิใช่
เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันในระดับเพียงแค่การพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมสังสรรค์ด้วยกันเท่านั้นหากจะต้องพฒันาไปสูร่ะดบัของ
การลงมอืทำกิจกรรมร่วมกัน	 ด้วยเป้าหมายที่ร่วมกันด้วย	 ดังนั้น	 รูปแบบ/ลักษณะ
การทำงานร่วมกันของทีมแกนนำกับเครือข่ายสุขภาพในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ	มีดังนี้	
	 					3.1	จัดเวทีประชาคมในการสร้างความเข้าใจปัญหาสุขภาพของท้องถิ่น		
โดยให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมสนับสนุน/ปฏิบัติการใน
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพ	อาทิเช่น	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาด้านการให้
ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ	 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสนบัสนนุงบประมาณ	 สำหรบั
กำนนั	ผูใ้หญบ่า้น	อสม.	กลุ่มองค์กรต่างๆ	สมาชิกชมรมฯ	มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
	 				3.2	 มีสว่นรว่มในการคดิและวางแผนปฏบิตังิาน		และประเมนิผลการทำงาน
ในแต่ละกิจกรรมของทีมแกนนำ	
	 				3.3		มีการติดตอ่สือ่สารกนัอยา่งใกลช้ดิ	ระหวา่งสมาชกิทมี	โดยคำนงึถึงเรื่อง
ที่จะติดต่อสื่อสาร		ประเภทของสื่อในการสื่อสาร		ความถี่ในการสื่อสาร	
	 				3.4	 สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก		ทั้งเป็นแบบทางการหรือ
ไม่เปน็ทางการ		มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบ	เช่น		การจัดงานประเพณี	 	 เทศกาลต่างๆ	
ร่วมกันการจัดงานแข่งขันกีฬา	
	 				3.5		การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในทีมและเครือข่าย	เช่น		การจัด
เวทีชาวบ้าน		การศึกษาดูงาน		การจัดประชุม	
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แนวคิดที่ 2  
 
การมแีละใชข้อ้มลูพืน้ฐานหมูบ่า้นและพฤตกิรรมสขุภาพ 
ของประชาชน  
 

	 การรู้จักข้อมูลพื้นฐานและการเข้าใจชุมชนอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะลงมือทำงาน

ถอืเปน็หวัใจสำคญั	 เพราะจะทำใหส้ามารถกำหนดเปา้หมาย	 ทศิทางและแผนการพัฒนา

ได้อย่างตรงความต้องการและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน	 และยังจะ

ทำให้สามารถดำเนินงานร่วมกับชุมชนได้ง่าย	ราบรื่น	และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	

ซึง่จะสง่ผลตอ่ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน	 ดังนั้น	 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานหมู่บ้าน 

ข้อมูลสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	 จึงมีความจำเป็นและมีความ

สำคัญ	 เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดในทุกๆ	 ด้าน	 จะนำมาใช้ในการระบุปัญหาและความ

จำเปน็ในการดำเนนิงานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 และนำไปใชใ้นการจดัทำแนวทาง/

วางแผนการพัฒนา	 ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพ	

ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ	 บริบทและความต้องการของประชาชนในชุมชน	 ซึ่งแนวทาง

การจัดทำข้อมูล	 มีแนวทาง	 3	 ประเด็น	 คือ	 1)	 ข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนา	 2)	 วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	3)	การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ดังนี้	

 1.  ข้อมลูทีส่ำคญัตอ่การพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ซึ่งเป็น

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการกำหนดแนวทาง/วางแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน	ประกอบด้วย	

               1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน		ได้แก่	

	 							 1)	 ข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์	 การสื่อสารและคมนาคมของหมู่บ้าน	

เช่น	 ข้อมูลสภาพพื้นที่	 ข้อมูลเส้นทางการคมนาคม	 ข้อมูลการสื่อสารระหว่างกันใน

หมู่บ้าน	ฯลฯ	

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2)	ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร	เศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน		 เช่น	

ข้อมูลจำนวนประชากร	 ครัวเรือน	 การประกอบอาชีพ	 รายได้	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	

ศาสนา	ฯลฯ	

1 

4 

2 

5 

3 

6 
7 

123
45

67
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							 	 3)	ข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยเสริมพลังการพัฒนาของหมู่บ้าน	ที่ส่งผลให้

ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้เป็นอย่างดี	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลทุนทาง

สังคม	เช่นข้อมูลกลุ่ม/ชมรมต่างๆ		องค์กรชุมชน		ปราชญ์ชาวบ้าน	บุคคลต้นแบบ	และ

ข้อมูลปัจจัยเอื้อ	 เช่น	มีลานออกกำลังกาย	แต่ละครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกผัก	มีแหล่งเรียนรู้

ให้กับชุมชน	

 1.2 ข้อมูลภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

	 				ข้อมูลสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ	เป็นข้อมูลที่ได้จากการคัดกรอง

สุขภาพร่วมกับแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ	 ซึ่งเก็บรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ร่วมกับ	 อสม.	 และแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่	 ซึ่งอาจประกอบด้วยดัง

ตารางตัวอย่าง		

 

 

 
 ข้อมูลภาวะสุขภาพ

1.	จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน			

			ความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจและหลอดเลือด

2.	ภาวะน้ำหนักเกิน

3.	วัดรอบเอว

4.	ค่าความดันโลหิต

5.	ค่าน้ำตาลในเลือด

																									ฯลฯ

1.	พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

2.	พฤติกรรมการออกกำลังกาย

3.	พฤติกรรมอารมณ์

4.	พฤติกรรมการสูบบุหรี่

5.	พฤติกรรมการดื่มสุรา

																					ฯลฯ

 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

 

 

 

 2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

	 	 	 	 ในการเกบ็รวมรวมขอ้มลูพืน้ฐานของหมูบ่า้น	 ขอ้มลูสภาวะสุขภาพและข้อมูล

พฤติกรรมสุขภาพ	 มีวิธีการเก็บได้หลายวิธี	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการและ

ข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่างๆ	ในหมู่บ้านซึ่งขึ้นอยู่กับในแต่ละพื้นที่	 	
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   ข้อมูล 
1.	ข้อมูล	
พื้นฐาน	
ของหมู่บ้าน		
2.	ข้อมูล
ภาวะ
สุขภาพ	
 
 
 
3.	ข้อมูล
พฤติกรรม
สุขภาพ	
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
สำรวจ	
 
 
ตรวจคัดกรอง/ 
สัมภาษณ์	
 

   เครื่องมือ 
แบบบันทึก/
แบบสัมภาษณ์	
 
แบบบันทึก/
รายงานของ
สถานบริการ/
แบบบันทึก
ประจำตัว	
 
แบบสมัภาษณ/์	
แบบสอบถาม	
 

  ระยะเวลา 
ก่อนเริ่ม	
โครงการ	
 
-	ก่อนเริ่ม
โครงการ	
-	ระหว่าง	
ดำเนินการ	
-	หลังสิ้นสุด
โครงการ	
-	ก่อนเริ่ม
โครงการ	
-	ระหว่าง	
ดำเนินการ	
-	หลังสิ้นสุด
โครงการ	
 

 แหล่งข้อมูล 
-	ผู้นำชุมชน	
-	กรรมการ	
 
-	ประชาชน
อายุ	15	ปี	
ขึ้นไป	
 
 
 
ประชาชน	
อายุ	15	ปี	
ขึ้นไป	
ที่ผ่านการ	
คัดกรอง	
 

 ผู้รับผิดชอบ 
อสม./แกนนำ	
 
 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	
ร่วมกับอสม.	
อสม./แกนนำ	
 
 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	
ร่วมกับอสม.	
อสม./แกนนำ	
 

 

 

 3.  การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

	 	 	 	ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชาวบา้น		เปน็ข้อมูลที่จะนำไปใช้ใน

การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้ง	3	ระยะ		ดังนี้		

	 				3.1	 ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	จะใช้เป็นข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

ในการวางแผนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชนในชมุชน	 ซึง่ขอ้มลูสขุภาพ

และพฤตกิรรมสขุภาพของชาวบา้นไดแ้ก	่นำ้หนกัตวั	รอบเอว	คา่ความดนัโลหติ	ค่าน้ำตาล

ในเลือด	 และพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ	 เช่น	 การออกกำลังกาย	การบริโภคอาหาร	ข้อมูล

เหล่านี้จะนำเข้าที่ประชุมชาวบ้านเพื่อคืนข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ	ว่าตนเองอยู่ใน

กลุ่มปกติ	 เสี่ยง	 หรือป่วย	 ทำให้เกิดความตระหนัก	 เพื่อทำแผนกิจกรรมร่วมกันกับชาว

บ้าน	และคิดมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน		

ตัวอย่าง การกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล 

หมายเหตุ	 :	สำหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางพฤติกรรมชุมชน	3อ.	2ส.	สามารถใช้

เครื่องมือของกองสุขศึกษาได้คือระบบ	HBSS	ทาง	Website	hed.go.th	
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	 					3.2	ระหว่างดำเนินโครงการ	 ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและ

นำข้อมลูมาปรบักจิกรรม	 ถา้ขอ้มูลสภาวะสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพของชาวบ้านดีขึ้น	

ก็จะกระทำกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง	 และถ้าข้อมูลสภาวะสุขภาพและ/หรือพฤติกรรม

ของชาวบ้านไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 จำเป็นต้องปรับกิจกรรมใช้กระบวนการสุขศึกษาเชิง

รุกมากขึ้น	 เช่น	การเยี่ยมเยียน	การรณรงค์สร้างกระแส	การประกาศเชิดชูเกียรติบุคคล

ต้นแบบ	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านที่ไม่สนใจหันมาใส่ใจพร้อมที่ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ	

	 					3.3		หลังดำเนินโครงการ	 ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชาวบ้าน

จะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังดำเนินโครงการ	 และสรุป

ผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สำหรับวางแผนจัดทำโครงการต่อไป	
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แนวคิดที่ 3  
 
การเขา้ใจปญัหาและวางแผนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สุขภาพ 
 

	 หลังจากทีไ่ดข้อ้มลูสำคญัทีเ่ปน็ปญัหาสขุภาพของชมุชน	 การคน้หาแนวทางหรือ

วางแผนเพือ่การแกไ้ขปญัหาจงึเปน็สิง่สำคญัทีจ่ะทำใหส้ามารถจดัการกบัปญัหาเหลา่นัน้ได้		

ในการจดัทำแนวทางหรอืวางแผนพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 มีขั้นตอน

ที่สำคัญดังนี	้1)	สรา้งการรบัรู	้ความเขา้ใจปญัหาและเปา้หมายการดำเนนิงานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพให้กับชุมชน	 2)	 การคืนข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชน	

3)	กำหนดแนวทางหรือวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

              

 1. สรา้งการรบัรู้ ความเข้าใจปัญหาและเป้าหมายการดำเนินงานปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพให้กับชุมชนทุกครัวเรือนและทุกคน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางและสื่อในชุมชน	 ได้แก่	 รับรู้จากกรรมการ/ผู้นำชุมชน/อสม.	 การเข้าร่วม

การประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน	และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	เป็นต้น	

 2. การคืนข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนและชาวบ้าน	โดยการ

แจ้ง/คืนข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน/ประชาชน	 ที่ได้จากแนวคิดที่	 2	

ให้กับชุมชน/ประชาชนทุกคนได้รับทราบสถานการณ์สุขภาพของตนเอง		ตัวอย่างข้อมูล

สำคัญ	เช่น	

	 •	น้ำหนักตัว	รอบเอว	ประเมินดัชนีมวลกาย	ค่าไขมันใต้ผิวหนัง	

	 •	ค่าความดันโลหิต	ค่าน้ำตาลในเลือด	

	 •	พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญ	เช่น	การออกกำลังกาย	การบริโภคอาหาร		

	 •	ตรวจตลาดสดพบสารพิษปนเปื้อน	ตกค้างในหน่อไม้	ผักกาดฯ	

	 •	 การตรวจสารพิษในเลือด	 (เปรียบเทียบ	ก่อน	 -หลัง	 ดำเนินโครงการห่างกัน		

3	 เดือน)	 เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจเลือด	 ก็จะบอกผลตรวจให้กับประชาชน	
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พร้อมกบัการประชมุกลุม่สอนเรือ่งโรค	เรือ่งการออกกำลงักาย	การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม		

	 การคืนข้อมูลสุขภาพให้กับชุมชน/ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม		ส่งผลทำให้เกิด

การรับรู้	 และเข้าใจ	 ความตระหนัก	 ตื่นตัว	 อยากเข้าร่วมโครงการมากขึ้น	 และให้ความ

ร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผัก	และออกกำลังกายมากขึ้น	

 3. กำหนดแนวทางหรอืวางแผนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 ในการกำหนด

แนวทางหรือวางแผนมีขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการสำคัญ	ประกอบด้วย	

               3.1 สรา้งการเรยีนรูแ้ละมสีว่นรว่มของประชาชนและชมุชนในการพฒันา  

ผ่านเวทีประชาคมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ	 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ซึ่งกันและกัน	มีการ

ดึงจุดเด่นที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการกำหนดแนวทางหรือวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เสี่ยงของชุมชน	โดยใช้หลัก	5	ร.	คือ	ร่วมคิด	ร่วมทำ	ร่วมวางแผน	ร่วมติดตามประเมิน

ผลและร่วมรับผลประโยชน์	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน											

               3.2 จัดทำแนวทางหรือวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน 

อาจใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือหรือรูปแบบอื่น	 เช่น	 แผนพัฒนาชุมชน	

แต่ทั้งนี้ต้องมีการดำเนินการดังนี้	

	 	 1)	การวเิคราะหส์าเหตขุองพฤตกิรรมเสีย่ง	โดยการวเิคราะห์ว่ามีสาเหตุ

ทางพฤติกรรมอะไรที่อาจบ่งบอก	หรืออาจเป็นแนวโน้มให้เกิดโรคได้	เช่น	กลุ่มเป้าหมาย	

หรือกลุ่มเสี่ยงไม่ออกกำลังกาย	 หรือไม่กินผักตามเกณฑ์	 ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือที่

ไม่ถูกต้อง	ที่จะต้องนำไปปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง	

	 	 2)	การวิเคราะห์ปัจจัยของพฤติกรรม	โดยนำพฤติกรรมไม่ถูกต้อง	หรือ

พฤติกรรมเสี่ยง	มาทำการวิเคราะห์หาปัจจัยของแต่ละพฤติกรรมโดยวิเคราะห์ว่ามีปัจจัย

ใดที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงนั้น	 ซึ่งต้องวิเคราะห์หาปัจจัยให้ครอบคลุม	 ทั้งปัจจัยจาก

บุคคล	 (ปัจจัยนำ)	 เช่น	 ความรู้	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ฯลฯ	 และปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ

พฤติกรรมเสีย่งทัง้ปจัจยัทางกายภาพ	(ปจัจยัเอือ้)	เชน่	สถานที	่ชอ่งทางสือ่สาร	ฯลฯ	และ

ปัจจัยทางสังคม	(ปัจจัยเสริม)	เช่น	มาตรการ	ญาติพี่น้อง	เพื่อน	การใช้กฎระเบียบ	ฯลฯ	

	 	 3)	 นำข้อมูลพฤติกรรมมาจัดทำแนวทางหรือวางแผนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ	ซึ่งอาศัยทรัพยากรที่มีในชุมชน	และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน	
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ตัวอย่าง	แนวทาง/มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

		 •	หนึ่งบ้าน	หนึ่งแปลงผัก			

		 •	มีครัวชุมชน		ถนนกินได้

		 •	มีมาตรการให้ทุกครัวเรือนปลูกผักกินเอง	ไม่ต่ำกว่า	5	ชนิด

		 •	เมนูอาหารให้มีผักทุกมื้อ

	 •	ไม่ให้ซื้อผักนอกชุมชน	ให้ใช้ที่มีในชุมชน	ให้กินผักพื้นบ้าน	

	 •	งดน้ำอัดลมในงานบุญ	–	งานนูหรีย์

ตัวอย่าง แนวทาง/มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกำลังกาย

	 -	ทุกคนต้องออกกำลังกายอย่างน้อย	1	อย่าง

	 -	ทุกคนต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	วัน	วันละอย่างน้อย	

	 		30	นาที

	 -	มีบุคคลต้นแบบการออกกำลังกาย

	 	 สำหรับรูปแบบ/ลักษณะของแนวทาง/มาตรการที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน	 โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการกำหนดข้อตกลงร่วมหรือ	

กติกาของชุมชนร่วมกันเพื่อถือปฎิบัติ	ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยงของชาวบ้าน	เช่น	
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 สร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ จะส่งผลให้

ประชาชนมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพและมพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง อันจะส่งผล

ต่อการปอ้งกนัและลดโรคได ้ “ความรูด้า้นสขุภาพเปน็เสมอืนกญุแจสูก่ารปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ” 

แนวคิดที่ 4  
 

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม         
สุขภาพของประชาชน 

 

	 การนำแนวทางหรอืวางแผนพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพที่กำหนด

ไว้ในแนวคิดที่	 3	 ไปสู่การปฏิบัติ	 นับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา	 ที่จะทำให้

ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ	และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยา่งแทจ้รงิ	

ประชาชนเกดิการปฏบิตัดิา้นสขุภาพ	 อาทิเช่น	 มีการออกกำลังกาย	 และกนิผกัผลไมส้ดที่

ถกูตอ้งตามเกณฑ	์ กระบวนการดำเนนิงานในจดักจิกรรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ของประชาชน	 ประกอบด้วย	 1)	 สร้างการรับรู้	 ความตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายและการกินผักของประชาชน	 2)	 จัดกิจกรรม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการกนิผกั	

3)	 สร้างและพัฒนานวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	

 

    1.  สร้างการรบัรู ้ ความตระหนกัและการมสีว่นรว่มตอ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ออกกำลังกายและการกินผักของประชาชน  

	 ในการสร้างการรับรู้	 ความตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้กับประชาชน	อาจใช้สื่อบุคคลหรือสื่อในท้องถิ่นที่มีอยู่หรือใช้หลากหลาย

รูปแบบ		ดังนี้	

123
45

67



16 “7 แนวคิด” (Seven concepts) 

			 1.1	การถ่ายทอดจากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง	โดยการให้บุคคลต้นแบบสุขภาพ

ถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ	 เช่นบุคคลต้นแบบการออก

กำลงักาย	หรอื	การกนิผกั	

	 1.2	เวทีชาวบ้าน	ให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเสริมแรงจูงใจ	กระตุ้นให้

เกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างจริงจัง	

	 1.3	การสื่อสารที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	ผ่านสื่อในท้องถิ่น	เช่น	ผ่านหอกระจาย

ข่าวสารประจำหมู่บ้าน	 การบอกต่อชาวบ้าน	 ผ่านคณะกรรมการ	 	 อสม.	 แกนนำชุมชน	

ผู้นำศาสนา	โดยการสร้างการรับรู้และตระหนักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	

	 1.4	 ประชาสัมพันธ์	 รณรงค์ในการสร้างกระแสโดยสื่อกิจกรรม	 เช่น	 ผ่านงาน

กฬีา	จดันทิรรศการ	และประกวด	การประชาสมัพนัธ	์การประชมุ	ผา่นปา้ยประชาสัมพันธ์		

ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคต่างๆเช่น	เว็ปไซด์	เฟสบุ๊ค	เป็นต้น	

	 1.5	 การศกึษาดูงานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสำเรจ็และมกีารถา่ยทอดสูก่นัระหวา่ง

ชาวบา้น	เพือ่จดุประกาย	และสรา้งความตระหนกั		

 

     2.  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการกินผัก 

 2.1 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกาย 

	 	 	 	 การจัดกิจกรรมการออกกำลงักายใหก้บัประชาชนในชมุชน	 	 โดยจดักิจกรรม

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการออกกำลังกาย	 ตามเกณฑ์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	

สัปดาห์ละอย่างน้อย		3	วันๆ	ละอย่างน้อย	30	นาที		ซึ่งอาจมีรูปแบบและประเภทของ

การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน	 แต่ส่วนใหญ่จะมี

กระบวนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย	

ประกอบด้วย	 1)	 จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	 2)	 จัดปัจจัยเอื้อต่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมออกกำลังกาย	 3)	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออก

กำลังกาย		4)	สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง	

 

 1)	จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย				

	 			•	มีการรวมกลุ่ม/ชมรมเพื่อทำกิจกรรมออกกำลังกาย		โดยอาจรวมกลุ่มตาม

กลุ่มวัยเช่น	 	 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ	 กลุ่มเยาวชน	 กลุ่มเด็ก	 หรือตามความสนใจตามประเภท
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 2)	 จัดปัจจัยเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกาย	 โดยกรรมการ

พัฒนาหมู่บ้านประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายสุขภาพในการให้การ

สนับสนุนสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้เหมาะสมตามประเภทของการออกกำลังกาย		

เช่น	 ลานกีฬาของหมู่บ้าน	 ถนนสาธารณะ	 ลานวัดหรือโรงเรียน	 ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่

พื้นที่			ซึ่งอาจเป็นสถานที่เดียวกับศูนย์การเรียนรู้		สถานที่จุดนัดพบของชาวบ้านในการ

จัดกิจกรรม	หรือสถานที่สาธิตการทำกิจกรรมของชุมชน	โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน	

 3)	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกาย	 เป็น

เวทีพบปะพูดคุยกันระหว่าง	หรือการประชุมร่วมกัน	ซึ่งรูปแบบจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่

เป็นทางการนัก	หรือเป็นเวทีประชาคมของชุมชน	สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการเสวนาและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน		

กลุ่มผู้สูงอายุ :  

					•		ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม	หรือชมรมผู้สูงอายุ	เช่นรำมวยจีน		รำไม้พลอง	โยคะ	

รำวงย้อนยุค		เปตอง

					•		ออกกำลังกายรายบุคคล		เช่น		เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ		ยางยืด	

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

กลุ่มวัยทำงาน :  

					•		ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม	หรือชมรมออกกำลังกาย		เช่น	โยคะ	เต้นแอโรบิค	

เล่นฮูล่าฮูป	เปตอง

					•		ออกกำลังกายรายบุคคล		เช่น		เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ		ยางยืด	ขี่จักรยาน		

 กลุ่มเยาวชน :  

					•		ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม	หรือชมรมTo	be	number	one	เช่นวอลเลย์บอล	

เต้นแอโรบิค	เล่นฮูล่าฮูป	ฟุตบอล		

					•		ออกกำลังกายรายบุคคล		เช่น	ขี่จักรยาน		วิ่งเพื่อสุขภาพ		

การกำลังกาย	เช่น	แอโรบิค	เดิน	จักรยาน	หรือตามสถานภาพทางสังคม	เช่น	กลุ่มอสม.	

กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มอาชีพ	เป็นต้น	

	 	 	 	 •	 มกีารจดักจิกรรมในระดบัชมุชน	 เชน่	 การจดัการแขง่ขนักฬีา	 การวิง่

มาราธอน		เป็นต้น	
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	 4)	 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดการ

แข่งขัน	หรือการประกวดการออกกำลังกายหรือประกวดบุคคลต้นแบบ	เป็นต้น	

 

 2.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผัก ผลไม้สด 

			 	 	 	 การจัดกิจกรรมเพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุการกนิผกั	 ผลไมใ้หไ้ดถ้กูตอ้งตามเกณฑ์	

คือ	 การกินผักผลไม้สดวันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป	 	 และลดอาหารไขมัน	 	 ซึ่งมุ่ง

เน้นกระบวนการที่จะให้ประชาชนมีความรู้และการมีพฤติกรรมการบริโภคผัก	 ผลไม้ที่

ถูกต้อง	โดยมีกระบวนการที่สำคัญได้แก่	1.	สร้างความรู้ที่ถูกต้องในการกินผัก		ผลไม้สด		

2.	สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก	3.	จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4.	สร้างแรงจูงใจ

ในการปลูกและกินผักอย่างต่อเนื่อง		5.	ตรวจร้านค้าในชุมชน	

 

	 1)	สร้างความรู้ที่ถูกต้องในการกินผัก		ผลไม้สด		โดยการ	

	 	 •	 พูดคุยให้ความรู้	 โดยปราชญ์ชาวบ้าน	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ

เกษตรตำบล	จะพูดคุยและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน	ในประเด็นความรู้	เช่น	การ

ปลูกผัก	 ทำไมเราต้องทานผัก	 ประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ	 กินผักเยอะ	 แต่ต้อง

ปลอดภยั	รวมทัง้ประโยชนข์องผกั	ในแงข่องการเปน็สมนุไพร		 เชน่	สมนุไพรทีม่ฤีทธิ์ร้อน		

มีประโยชน์อย่างไร	

	 	 •	 รณรงค์และให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและสื่อ

พื้นบ้าน	

	 2)	สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก 	 ให้มีการปลูกตามสภาพพื้นที่	 	ปลูกมาก

ปลูกน้อยตามความต้องการ	 และแบ่งกันใช้	 แบ่งกันกิน	 ให้มีการแลกเปลี่ยนต้นกล้าผัก		

มีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักในครัวเรือนต้นแบบ	 โดยปกติชาวบ้านจะปลูกผักสวนครัวอยู่แล้ว	

แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน	 จึงต้องชักชวนทำให้แต่ละครัวเรือนสามารถปลูกผัก

สวนครวัเพือ่การบรโิภคได	้ เปน็ผลใหช้าวบา้นสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ผกัมารบัประทาน	

ถ้ามีเหลือครวัเรอืนอื่นก็สามารถมาเก็บกินได้ด้วย	นอกจากนีย้งัมแีปลงผกัรวมของชาวบ้าน	

ที่ชาวบ้านทุกคนช่วยในนำเมล็ดพันธ์ผักไปปลูก	 จึงทำให้แปลงผักรวมมีผักหลากหลาย

ชนิดที่ปลอดสารพิษให้กับคนในชุมชนสามารถนำไปบริโภคได้	
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	 	 •	ปลอดภัย	ปลอดสารพิษ	ทำให้สุขภาพดี	

	 	 •	ประหยัด	ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อผัก		

	 	 •	มีรายได้จากการขายผักที่เราปลูก	

	 3)	 จดัเวทเีสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากบคุคลตน้แบบในชมุชนดา้นการปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรมและการดำรงชีวิตแบบพอเพียง	 ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนสู่คน		อาทิเช่น	

	 				(1)	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชมรม	 ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน

ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน	เช่น	กลุ่มทำปุ๋ยหมัก	การทำอาหารสุขภาพ	การทำน้ำส้ม

ควันไม้ใช้ไล่แมลง	 การชอบกีฬาประเภทเดียวกัน	 ก็จะมาพูดคุยกันหลังจากที่ทำไปแล้ว

เกิดปัญหาอะไร	หรือทำแล้วได้ผลก็จะนำมาแลกเปลี่ยนกัน		

	 				(2)	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เสริมแรงจูงใจ	 กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสขุภาพอยา่งต่อเนื่องและค้นหาสิ่งดีๆ	 ทมีอียูส่รา้งเปน็รปูแบบกจิกรรมที่ยั่งยืน	

เช่น	การนำเอาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	การรำภูไทมาประยุกต์ใช้ในการเต้นแอโรบิค	การ

ประกวดเมนูผักเพื่อสุขภาพ		

	 				(3)		 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้รู้หรือฐานการเรียนรู้สุขภาพ

ของชาวบา้น	 ทีต่ัง้อยู	่ ณ	 และศนูยก์ารเรยีนรูบ้รเิวณศาลาเอนกประสงคข์องหมูบ่า้นเผยแพร่

ข้อมูลสถานะสขุภาพของชาวบา้น	 และเผยแพรก่จิกรรมการดำเนนิงานหมูบ่า้นปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรมลดโรคฯ	ให้กับชาวบ้าน	

														(4)		 การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ	 เพื่อนำสิ่งดีๆ	 มาพัฒนา

ชุมชนให้ดีขึ้น		

	 4)	 สร้างแรงจูงใจในการปลูกและกินผักอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดการแข่งขัน	 หรือ

การประกวดเมนูชูสุขภาพ		

	 5)	ตรวจร้านค้าในชุมชน	ออกตรวจร้านค้าในชุมชนอย่างน้อย	2	ครั้งต่อปี	 โดย

อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคออกตรวจร้านค้าในชุมชนและตรวจหาสารปนเปื้อนใน

อาหารพร้อมทั้งให้คาแนะนาประชาชนทุกครัวเรือน		
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     3.   สร้างและพัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

	 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน	

เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน	

 

ตัวอย่าง นวัตกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

	 3.1	หนังสือเดินทาง...สุขภาพดี	“พาสปอร์ตสุขภาพ” ของบ้านบึงกระดาน	

จังหวดักำแพงเพชรเปน็การบนัทกึพฤตกิรรมสขุภาพและสถานะสขุภาพของผูถ้อืพาสปอรต์ 

มสีญัลกัษณส์เีปน็ตวับอกสถานะสขุภาพ	คอื	สเีขยีว	 (ดหีรอืปกต)ิ	 เหลือง	 (ป่วยเล็กน้อย)	

แดง	(ป่วยมากต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 3.2	 ปฏิทินสุขภาพชุมชน	 ของชุมชนบ้านวัด	 จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อส่งเสริมการ

กินผัก	เริ่มต้นจากวันพุธ	เพิ่มเป็นผัก	5	สี	5	ขีด	5	วันและ	ให้กินผักได้ทุกวันในที่สุด	
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ฐานเรยีนรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ
ชุมชนสวัสดิการในหมู่บ้าน 

	 3.3	 “นวัตกรรมฐานเรียนรู้สู่สุขภาพ” ของบ้านพิมาน	 จังหวัดนครพนม	 เป็น

แหล่งในการศกึษาและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ทัง้ดา้นการบรโิภคอาหาร	ดา้นการออกกำลงักาย	

และการดำรงชวีติแบบพอเพียงควบคู่กันไป	 ประกอบด้วย	 6	 ฐานคือ	 ฐานเรียนรู้ที่	 1	

สุขภาพวิถีไทย	ฐานเรยีนรูท้ี	่2	ชวีติขา้ว	ชวีติคน	ฐานเรยีนรูท้ี	่3	พลงัทางเลอืก	ฐานเรยีนรู้

ที่	 4	 บุคคลต้นแบบ	 ฐานเรียนรู้ที่	 5	 โฮมสเตย์	 และฐานเรียนรู้ที่	 6	 การบริหารจัดการ	

ชุมชนสวัสดิการในหมู่บ้าน	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการเรยีนรู ้

ฐานเรยีนรู้ที่ 1 สุขภาพวิถีไทย 

ฐานเรยีนรู้ที่ 2 ชีวิตข้าว ชีวิตคน 

ฐานเรยีนรู้ที่ 3 พลังทางเลือก 

ฐานเรยีนรู้ที่ 4 บุคคลต้นแบบ 

ฐานเรยีนรู้ที่ 5 โฮมสเตย์ 

เป็นฐานเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการนำสมุนไพรพื้นบ้านที่หา
ไดใ้นทอ้งถิน่มาผลติเปน็นำ้ดืม่สมนุไพร	
เชน่นำ้คลอโรฟลิล	์และนำ้ขา้วกลอ้ง	

เป็นฐานเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรูปแบบโรงเรียนชาวนาและ
เกษตรอนิทรยี์	

เป็นฐานเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการทำบอ่แกส๊ชวีภาพ	

เป็นฐานเรียนรู้ที่มีบุคคลต้นแบบที่เป็น
ครอบครัวที่ใช้หลักปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใชใ้นการดำเนนิชวีติประจำวนั	

เป็นฐานเรียนรู้บ้านต้นแบบที่มีการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกบริเวณบ้านที่ถูกสุขลักษณะ	
นา่อยู	่นา่อาศยั	เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนใน
พืน้ที่	

เปน็ฐานเรยีนรูท้ีถ่า่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั
การบรหิารจดัการหมูบ่า้น	 ทัง้กจิกรรม
ตา่งๆ	 ในหมูบ่า้น	 และเกีย่วกบักองทนุ
ชว่ยเหลอืตา่งๆ	ทีม่ใีนชมุชน	
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แนวคิดที่ 5 
 

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมทางสุขภาพ	 เป็นกระบวนการที่ค้นหาพฤติกรรมสุขภาพ
เสี่ยงของประชาชน	 เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มประชากรใด	 มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรที่มีผลต่อ
การเกิดโรค	และยังเป็นการติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมเสี่ยง	เพื่อหาหนทางในให้
คำแนะนำหรือดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคได้ทันการณ์	 นอกจากนี้ยังนำข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
มาจัดทำแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและนำเสนอเชิงมาตรการทางสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ	ของชุมชนได้		
	 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	 หมายถึง	 การรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	
และแปลผลข้อมูลตามประเด็นของดัชนีพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวังของกลุ่ม
เป้าหมายในช่วงเวลาใด	 เวลาหนึ่ง	 อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลครั้งเดียวหรือรวบรวม	
ข้อมูลเป็นระยะๆ	อย่างต่อเนื่อง	
 
กระบวนการการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

กระบวนการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

1.	การจัดทำ
แผนการเฝ้าระวัง 

2.	การเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

4.	การแปล	
ผลข้อมูล 

5.	การใช้
ประโยชน์	

3.	การ	
วิเคราะห์ข้อมูล 
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1.  การจดัทำแผนการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ	ในการจดัทำแผนการเฝา้ระวงัพฤตกิรรม
สุขภาพ	มีขั้นตอน	6	ประการ	คือ	
	 1.	1	การกำหนดปัญหาสาธารณสุขที่ต้องการเฝ้าระวัง		ว่ามีพฤติกรรมสุขภาพ
อะไรที่เป็นตวักำหนดปัญหา	 หรือพฤติกรรมสุขภาพที่เฝ้าระวังต้องเป็นสาเหตุโดยตรง
ของปัญหา	 แล้วจัดลำดับความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการสำหรับการแก้ไข
ปัญหา	
	 1.2	การกำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพสำหรับการเฝ้าระวัง	ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ	 โดยสามารถบ่งบอกถึงสภาพของพฤติกรรม	 ที่ต้องการเฝ้าระวังได้
ตลอดเวลา	และวัดได้		
	 1.3	 การกำหนดรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	 ควรพิจารณาถึง
ตัวชี้วดัทีใ่ชใ้นการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ	 ขอบเขต	 และระยะเวลาที่ใช้ในการเฝ้าระวัง
พฤตกิรรมสุขภาพ	 ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะใช้รูปแบบใด	 จึงจะเหมาะสมกับ
ความต้องการของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	
	 1.4	การกำหนดพื้นที่ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค	 โดยมีหลักการว่า	 ที่มีการเกิดโรค	 การ
ระบาดของโรค	ทั้งแต่ระดับ	 หมู่บ้าน	 ตำบล	 อำเภอ	 จังหวัด	 เขต	ภาคหรือประเทศ	
ขึ้นอยู่กับความต้องการที่		
	 1.5	 การกำหนดชว่งเวลาสำหรบัการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ	 ขึน้อยูก่บัลักษณะ
ของพฤติกรรมสุขภาพ	 และความรวดเร็วของการเปลี่ยน	 แปลงพฤติกรรม	 ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของปญัหาสาธารณสขุ	โดยอาจเปน็รายเดอืน,	ทกุ	3-6	 เดือน	
รายปี	ทุก	2-3	ปี	หรือทุก	5	ปี	เป็นต้น	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของปัญหา
และความทันการณ์ที่จะวางแผน	และดำเนินการแก้ไขแต่ละปัญหา		
	 1.6	 การกำหนดตัวบุคคลที่ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรม	 ขึ้นอยู่กับระดับพื้นที่
และขอบเขตของ	 ปัญหาสุขภาพที่มีการเฝ้าระวังทางพฤติกรรมสุขภาพ	 ซึ่งหากเป็น
ระดับหมู่บ้าน	ควรดำเนินการโดยแกนนำพัฒนาหมู่บ้านหรือระดับตำบล	ควรดำเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่	เป็นต้น	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่		
 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
	 การรวบรวมขอ้มลูในการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ	 ไดม้าจากทัง้ขอ้มลูในระดับ
รายงาน	 (ข้อมูลทุติยภูมิ)	 และการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย	 (ข้อมูลปฐมภูมิ)	 วิธี
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การเก็บหรือรวบรวมข้อมูลต้องกระทำโดยไม่ยุ่งยาก	 และใช้เวลามากนัก	 แต่ต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 ได้ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	 โดยมี
การเตรียมการทำความเข้าใจ	 และซักซ้อมเกี่ยวกับข้อมูล	 ตัวชี้วัด	 วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	สิ่งที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ	ได้แก่	พฤติกรรมที่ต้องการทราบ	วิธีการเก็บข้อมูล	ขนาด
ตัวอย่าง	 การเลือกตัวอย่าง	 ในแต่ละกลุ่มที่ต้องการเฝ้าระวังน่าจะมีกลุ่มผู้ทำพฤติกรรม
นั้นๆ	จำนวนอย่างต่ำ	50	คน	เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงสถิติต่อไปได้	
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาใดเวลาหนึ่ง	หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	ที่ต่อเนื่อง
กันเป็นระยะๆ	 ตามทีก่ำหนดไวส้ำหรบัพฤตกิรรมสขุภาพทีใ่ชเ้ปน็ตวัวดัปญัหาสาธารณสุข
แต่ละอย่าง	 ลักษณะของข้อมูลจึงเป็นแบบข้อมูลตัดขวาง	 (Cross	 -	 sectional	 data)	
จะวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของช่วงเวลาที่ผ่านมา	 และใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่จะได้รับ
ในภายหลังต่อไปเป็นระยะๆ	ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ	และข้อมูลเชิงคุณภาพ	
 
4.  การแปลผลข้อมูล 
	 การแปลผลข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	 เป็นการแปลความหมายของ
ข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้ว	 ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมหรือไม่	 เพียงใด	 ขึ้นอยู่กับการแปลผลข้อมูล	 การแปลผลจะประกอบด้วย
ประเด็นสำคัญๆ	คือ	*ข้อมูลที่ได้คืออะไร	*ข้อมูลที่ได้	หมายความว่าอย่างไร	*ข้อมูลที่ได้
แสดงให้เห็นอะไร	 *ข้อมูลที่ได้มีความสัมพันธ์กับปัญหาหรือส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุข
อยา่งไร	สำหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ	สามารถนำมาใชใ้นการประเมนิสถานการณ์ของพฤติกรรม	
เช่น	 ระดับของพฤติกรรม	 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ใช้ในการประเมินศักยภาพของ
พฤติกรรมที่มีผลต่อปัญหา		
 
5.  การใช้ประโยชน์จากผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  
					5.1	การใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในลักษณะ
ดังนี้	
	 -	 ใชใ้นการวางแผนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 เมือ่ขอ้มลูทีไ่ดบ้ง่ชี้ว่าพฤติกรรม
สุขภาพที่ทำให้เกิดปัญหามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ	 หรือไม่ลดลงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		
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	 -	ใช้ในการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ยังเป็นปัญหา	หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงมาก		
	 -	ใช้ในการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	เมื่อข้อมูลที่ได้บ่งชี้
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพที่เป็น	ผลมาจากการดำเนินงาน
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
	 -	ใช้ในการกำหนดมาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	เมื่อข้อมูลที่
ไดบ้ง่ชีใ้หเ้หน็ถงึความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารดำเนนิงานหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
ในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ		
					5.2	การใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานสุขภาพในลักษณะ	ดังนี้		
 -	การกำหนดนโยบายในการดำเนนิงานสขุภาพ	โดยเนน้การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ	หรือการบริหารจัดการโครงการได้	
	 -	การกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานสุขภาพ	
	 -	การกำหนดยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรใ์นงานสขุภาพ	
	 -	การวางแผนและดำเนินการป้องกันมิให้เกิดขึ้น	มิให้เพิ่มขึ้นหรือให้ลดลงใน
ระยะสั้น	ระยะปานกลาง	หรือระยะยาว		

 

 

 

 

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็นกระบวนการ	 การรวบรวม	 วิเคราะห์	

และแปลผลขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพ	 ตามดชันขีองพฤตกิรรมสขุภาพอยา่งเปน็ระบบ	

ซึ่งมีหลกัการ	 แนวทางหรือกระบวนการคล้ายกับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา	

แต่แตกต่างกันใน	 รายละเอียดของเนื้อหา	 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลที่ได้จากการ

เฝ้าระวัง	 มีความแม่นยำตรง	 เชื่อถือได้	 และให้ประโยชน์ในการนำไปใช้ในงาน	

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 และงานสขุภาพ	 ไดแ้ก	่ การกำหนดดชันชีีว้ดัพฤตกิรรม

ทัง้ใน	เชงิปรมิาณ	และคณุภาพ	รวมทัง้การกำหนดแผนการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสม	
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 ตวัอย่างการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร	ที่มีการจัดทำ
ระบบขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพแบบงา่ย	ๆ	ทีป่ระชาชนและ	อสม.ใชใ้นการดแูลสขุภาพของ
ตนเองและชุมชน	 โดยมีการกำหนดชุดข้อมูลในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	 ไดแ้ก	่
นำ้หนกัตวั	 รอบเอว	 คา่ความดนัโลหติ	 คา่นำ้ตาลในเลอืด	 และพฤตกิรรมเสีย่งทีส่ำคญั	 เชน่	
การออกกำลงักาย	 การบรโิภคอาหาร	 ในการใช้เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้ให้
ประชาชนในชมุชนทกุกลุ่มวัยต้องรับรู้ต่อพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรค	
ซึง่ทกุคนตอ้งมสีมดุบนัทกึสขุภาพประจำตวัทีค่อยเตอืนตนเอง	 โดยรว่มกนัในเวทปีระชาคม
ของชมุชน	จดัทำเปน็	“พาสปอรต์สขุภาพ”	หรอื	“หนงัสอืเดนิทาง...สูส่ขุภาพด”ี	ทีเ่ปน็การ
สรา้งข้อคำถามแบบง่าย	ๆ	สำหรับชาวบ้านตอบด้วยตนเอง/วิเคราะห์และแปลผลได้และ
ม	ี อสม.	 เป็นผู้คอยติดตามกระตุ้นเตือน	 ประชาชนจะตรวจสอบตนเองตามประเด็นใน
พาสปอร์ตสุขภาพทุกวัน	 และจะทราบความเสี่ยงของตนเองในรปูแบบสัญลักษณส์เีขยีว	
เหลอืง	แดง	คอื		
 
 สเีขยีว	=	ภาวะสขุภาพในประเดน็นัน้	ๆ	ถกูตอ้ง	ด	ีหรอื	ปกต	ิใหค้ำชืน่ชมเพือ่ใหม้ี
พฤตกิรรมทีด่ตีอ่เนือ่ง	
 
 สเีหลอืง	=	 ภาวะสขุภาพในประเดน็นัน้	 ๆ	 เสีย่งตอ่การปว่ยเลก็นอ้ย	 ใหค้ำแนะนำ
การดแูลสขุภาพและการปฎบิตัตินใหถ้กูตอ้ง	
 
 สแีดง	 =	 ภาวะสขุภาพในประเดน็นัน้	 ๆ	 เสีย่งตอ่การปว่ยมาก	 ตอ้งรบีปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมให้ถูกต้อง	 ด่วน	 ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ซึ่ง
อาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มแล้วที่พื้นที่	 “ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ	 โดยการ
ใช้”	 พาสปอร์ตสุขภาพเป็นเครื่องมือ	 ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ชาวบ้านคิดเอง	 ใช้เอง	
และประเมินเอง	 นั้น	 มีข้อดีคือประชาชนรับรู้ต่อสถานะสุขภาพตนเอง	 และชุมชนมี
ข้อมูลสำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เชื่อถือได้	 และท่ีสำคัญประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและพึงพอใจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
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กระบวนการจัดระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 

1.	อสม.สำรวจสถานการณ์สุขภาพ/
พฤติกรรมเสี่ยง	(รอบเอว	น้ำหนัก/	
ส่วนสูง/BP/FBS/พฤติกรรมการกินผัก/
ออกกำลังกาย	

2.	สรุปภาพรวมและนำเสนอ
ในวันประชุมประจำเดือน
ของ	อสม. 

3.	ประชุมชาวบ้านเพื่อคืน	
ข้อมูลสู่ชุมชน	1	ครั้ง/เดือน 

4.	วางแผนการจัดทำข้อมูลที่เป็นระบบ 5.	สร้างข้อคำถาม	
				-	ทำเป็นแผ่นเดียวให้			
						ชาวบ้านทดลองใช ้

6.	ปรึกษาเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	
จนท.พี่เลี้ยง 

7.	ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล 

8.	ได้ผลด ี

9.	จัดพิมพ์ขนาด	เอ	4	พับครึ่ง	เนื้อหาประกอบด้วย	
				-	ข้อมูลส่วนบุคคล	
				-	ข้อคำถาม	
				-	ผลการประเมินและการแปลผล	
				-	ความรู้ที่จำเป็น	(การออกกำลังกาย/	
						การกินผักที่ถูกต้อง)	
				-	วิธีการใช้	(ทุกเดือน	มี	12	เดือน) 

10.	แจกให้กับประชาชน	15	ปีขึ้นไปทุกคน 

11.	อสม./แกนนำ		
ตามผล 

15.	ส่งข้อมูลให้	รพ.สต.	ก่อนวันสิ้นเดือน 

12.	เขียว	:	ชื่นชม 

13.	เหลือง	:	แนะนำ 14.	แดง	:	แนะนำและการ
จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

16.	มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน 

17.	เตือนภัยสุขภาพในหมู่บ้าน	:	สื่อสารเตือนภัยของชุมชน 
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แนวคิดที่ 6  

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
 

 ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 ได้ยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน	 เนื่องจากเครือข่ายสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประสบความสำเร็จ	 ซึ่งเป็นทั้ง
ภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายที่ร่วมในการผลักดัน	 ขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนวิชาการ
และทรพัยากร	การดำเนนิงาน	ซึง่ประกอบดว้ย	ภาคเีครอืขา่ยหลกัทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	
และภาคประชาชน	 และภาคีเครือข่ายที่ร่วมการปฏิบัติการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ
ของชุมชน	ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
 
1.  ประเภทของเครือข่าย  
    1.1 ภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ให้การสนับสนุน	 เป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด	 ระดับ
อำเภอ	 ประกอบด้วย	 1)	 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ	 เช่นหน่วยงานด้านเกษตร	 ด้านพัฒนา
ชุมชน	 ด้านการศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 2)	 ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน	 เช่น	
องค์กรเอกชน	 สมาคมวิชาชีพ	 บริษัทห้างร้านต่างๆ	 เป็นต้น	 3)	 ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชน	เช่น	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข	ชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพ	เป็นต้น	ซึ่งมี
บทบาทในการผลักดันเชิงนโยบาย	การสนับสนุนด้านองค์ความรู้	วิชาการ	และสนับสนุน
ทรัพยากรในการดำเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ	ดังนี้	
		 1)	ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย	และแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ		
	 2)	สร้างการรับรู้	และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
ให้กับภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ได้รับทราบ	
	 3)	สนับสนุนให้มีการจัดหา		หรือจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย		สถานที่ปลูกผัก
รวมของหมู่บ้าน	
	 4)	 สนับสนุนองค์ความรู้	 วิชาการ	 คู่มือความรู้ด้านต่างๆ	 และทรัพยากร	 ได้แก่	
วิธีลดการใช้สารเคมี	 การปลูกผัก	 ผลไม้	 ปลอดสารพิษในครัวเรือน	 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ		
เมล็ดพันธุ์ผัก			

123
45

67
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	 5)	การสนบัสนนุจดัหาแหลง่จำหนา่ยผกั	ผลไม	้ปลอดสารพษิ	ในพืน้ที่เป้าหมาย	
	 6)	สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์	ได้แก่	คู่มือ	แผ่นพับ	เอกสารวิชาการ		โปสเตอร์	
เรื่อง	การปลูกผัก		ผลไม้	ปลอดสารพิษ		การผลิตปุ๋ยชีวภาพ	
	 7)	สร้างกระแสให้ประชาชนเห็นความสำคัญ		และให้ความร่วมมือ		ตลอดจนมี
ส่วนรว่มในการดำเนนิงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็	 โรคความดัน
โลหิตสูง		โรคหัวใจและหลอดเลือด	
 
    1.2 ภาคีเครอืขา่ยปฏบิตักิาร	เปน็เครอืขา่ยในระดบัตำบล	ระดบัหมูบ่า้น	ประกอบด้วย	
1)	ภาคีเครือข่ายภาครัฐ	เช่น	เกษตรตำบล			พัฒนากรตำบล		องค์การบริหารส่วนตำบล	
โรงเรียน	 ฯลฯ	 2)	 ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน	 เช่น	 องค์กรเอกชน	 สมาคมวิชาชีพ	 บริษัท
ห้างร้านต่างๆ	 เป็นต้น	 3)	 ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	 เช่น	 กลุ่มแกนนำทางสังคมที่
ให้การสนบัสนนุการดำเนนิงาน		ไดแ้ก	่	กำนนั		ผูใ้หญบ่า้น	ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น		อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	 พระ	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 มีบทบาทเป็นแกนหลักในพื้นที่	 ใน
การกระตุ้น	และร่วมปฏิบัติการกับหมู่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ซึ่งมี
บทบาทดังนี้	
	 1)	ส่งเสริมสนับสนุน	 ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ	 	
	 2)	พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ชมรม	หรือประชาชนในชุมชน		ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง	
	 3)	ส่งเสริมและร่วมจัดให้มีปัจจัยที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
	 					(1)	 มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย	
	 					(2)		มีสถานที่และแหล่งน้ำในการเพาะปลูก	
	 					(3)		จดักจิกรรมการออกกำลงักาย	 และกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการกนิผกั	 ผลไมส้ด	
และลดอาหารไขมันอย่างสม่ำเสมอ	อาทิ	
	 	 -  ปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง	
	 	 -	 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	 สัปดาห์ละอย่างน้อย	 3	 วันๆ	 ละ
อย่างน้อย	30	นาที	
	 	 -	 กินผัก	 ผลไม้สดวันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป	 และลดอาหาร
ไขมัน		
	 					(4)		จัดให้มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (ศูนย์เรียนรู้)	 รวมทั้งจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	อย่างต่อเนื่อง	
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2.  บทบาทของภาคีเครือข่ายสุขภาพกับการมีส่วนร่วมการดำเนินงานปรับเปลีย่น 

พฤตกิรรมสขุภาพ 

เครือข่ายสุขภาพ บทบาทในการมีส่วนร่วม/การสนับสนุนการดำเนินงาน 

1.	แกนนำชุมชน	 

2.	อาสาสมัครสาธารณสุข		

			ประจำหมู่บ้าน 

1.	ดูแลหมู่บ้าน	พัฒนาหมู่บ้าน	โดยประสานการดำเนินงานกับ	

			หน่วยงานระดับอำเภอ	

2.	ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้าน	

			ปรับเปลี่ยนฯ	

3.	สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน	เช่น	ปลูกผักผลไม้			

			ปลอดสารพษิในครวัเรอืน	ผลติปุย๋ชวีภาพ	เมลด็พนัธุผ์กั	ตน้กลา้ผกั	

4.	สนับสนุนผลักดันให้มีแปลงสาธิตในการทำเกษตร	ยึดหลัก	

			ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

5.	เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับชาวบ้าน	และจะลงแรงช่วยเหลือชาวบ้าน	

			ทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมในชุมชน	เช่น	การออกบูทของหมู่บ้านจะ			

			มาช่วยลงแรงในการจัดทำบูธ	จัดหาวัสดุเพื่อมาทำกระถางปลูก		

			ผัก	ผลไม้	เช่น	ยางรถยนต์	

 
1.	ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้าน	

			ปรับเปลี่ยนฯ	

2.	ตรวจสุขภาพของชาวบ้าน	โดย	วัดรอบเอว	วัดความดัน		

			ชั่งน้ำหนัก	ส่วนสูง	ก่อนเริ่ม	ระหว่าง	และหลังการดำเนินงาน		

			เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

3.	เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	

4.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริโภคผัก	ผลไม้		

			การออกกำลังกายให้กับชาวบ้าน	โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์		

			ณ	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	ออกเสียงตามสาย		

5.	ดูแลให้คำแนะนำกับชาวบ้าน	โดยการเยี่ยมบ้านในเขตที่	อสม.				

			รับผิดชอบ		

6.	ติดต่อประสานงานระหว่าง	รพสต.	กัปประชาชน	และผู้ป่วย	

7.	จัดถ่ายทอดความรู้ให้กับ	อสม.	และชาวบ้าน	
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เครือข่ายสุขภาพ บทบาทในการมีส่วนร่วม/การสนับสนุนการดำเนินงาน 

3.	ปราชญ์ชาวบ้าน 

4.	ผู้นำศาสนา		

(พุทธ,	อิสลาม) 

5.	หน่วยงานเกษตร 

1.	ถ่ายทอดความรู้	เช่น	การปลูกผักและสมุนไพรไว้กิน	ใช้ใน	

			ครัวเรือน	การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ		

2.	สนับสนุนบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้	

1.	เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน		

2.	สนับสนุนสถานที่ออกกำลังกาย	

3.	ผู้นำศาสนาอิสลาม	จะทำหน้าที่เรียกคนให้ไปละหมาด	

			และจะให้ข้อเสนอทีมงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถทำได้และ	

			ไม่ขัดกับหลักศาสนา	ซึ่งจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ	เพราะถ้า		

			กิจกรรมใดขัดกับหลักศาสนา	ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลาม	

			จะไม่ทำ	เนื่องจากเชื่อผู้นำศาสนา	

4.	จัดอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดให้กับชาวบ้าน		

5.	ทำบุญตักบาตรเทศนาความรู้โดยสอดแทรกเรื่องสุขภาพ	

			ให้กับคนในชุมชน	

6.	เป็นสถานที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี	

1.	สนับสนุนองค์ความรู้วิธีลดการใช้สารเคมี	การปลูกผัก	ผลไม้		

			ปลอดสารพิษในครัวเรือน	ปุ๋ยหมักชีวภาพ	และวิธีทำสารไล่แมลง	

2.	การสนับสนุนจัดหาแหล่งจำหน่ายผัก	ผลไม้	ปลอดสารพิษ	

3.	ให้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆ	จุดแข็งหมู่	1	ชุมชนให้ความสนใจใน	

			การรับวิชาการใหม่และนำไปใช้ด้วย	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	

			แนะนำให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้บริเวณบ้าน	
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เครือข่ายสุขภาพ บทบาทในการมีส่วนร่วม/การสนับสนุนการดำเนินงาน 

6.	งานหน่ายพัฒนา		

ชุมชน 

7.	หน่วยงานการศึกษา		

(กศน./โรงเรียน) 

8.	องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	

 

1.	ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	ทำอย่างไรให้	

			ชุมชนได้รู้จักคิด	รู้จักการแก้ปัญหาของตนเอง	

2.	ส่งเสริมต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการส่ง	

			เข้าประกวด	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งต้องมีการปลูกผักกิน	

			ผักปลอดสารพิษ	จึงส่งผลให้เรากินผักและปลูกผัก	ซึ่งสอดรับกับ		

			การส่งเสริม	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักตามโครงการ	

			หมู่บ้านปรับเปลี่ยนลดโรคฯ	

1.	ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้าน	

2.	สนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านได้สามารถนำเงินงบประมาณที่	

			ได้ไปใช้ในการซื้อเมล็ดพันธ์ผัก	และกากน้ำตาล	ในการทำน้ำหมัก	

			ชีวภาพ	

3.	ส่งเสริมอาชีพให้กับหมู่บ้านเช่น	การทำขนม	การทำดอกไม้		

			การทำพวงหรีด	การจัดดอกไม้		

4.	ส่งเสริมการปลูกผักและกินผักให้กับนักเรียน	

1.	สนับสนุนการจัดสถานที่ออกกำลังกาย	พื้นที่ปลูกผัก	

			ปลอดสารพิษ	และสถานที่จำหน่ายผักปลอดสารพิษ	

2.	สนับสนุนงบประมาณให้กับชาวบ้านในการทำกิจกรรม	

			ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	โดยการประสานจากแกนนำให้	

			เขียนโครงการไปขอ		เพือ่จดัสถานทีอ่อกกำลงักาย	ชดุออกกำลงักาย			

 



33“7 แนวคิด” (Seven concepts) 

เครือข่ายสุขภาพ บทบาทในการมีส่วนร่วม/การสนับสนุนการดำเนินงาน 

9.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.	ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ	

2.	ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการการดำเนินงานหมู่บ้าน	

			ปรับเปลี่ยนฯ	

3.	จัดทำแผน	SRM		เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผน		

			ช่วยกำหนดประเด็นหัวข้อแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	

4.	แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน	

			ปรับเปลี่ยน	

5.	การพัฒนาวิชาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	

6.	รวบรวมภาวะสุขภาพของชาวบ้าน	โดยการเจาะเลือด		

			วัดรอบเอว	วัดความดัน	ชั่งน้ำหนักส่วนสูง	ไขมันใต้ผิวหนัง		

			ก่อนเริ่มโครงการ	และหลังโครงการ	รวมทั้งเฝ้าระวังพฤติกรรม			

			สุขภาพของประชาชน	2	พฤติกรรมหลัก	คือ	การบริโภคผัก		

			ผลไม้	ลดไขมัน	และการออกกำลังกาย		

7.	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและสนับสนุนสื่อ	

			สุขศึกษาประชาสัมพันธ์	

8.	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	และชาวบ้านให้มีความรู้	

			เรื่อง	การบริโภคผักผลไม้ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน	การทำเมนูชูสุขภาพ		

			สอนให้รู้จักแยกอาหารตามโซนสีแต่ละสี	สีแดง	สีเหลือง	สีเขียว	

9.	ให้คำปรึกษาโครงการต่อเนื่องต่างๆ	ช่วยแกนนำ	เช่น	ลงพื้นที่			

			ให้ความรู้การกินผัก	และออกกำลังกาย	จัดประชุมเวทีประชาคม	

			ให้ความรู้กับประชาชน	และเยี่ยมบ้านร่วมกับ	อสม.		เป็นการ	

			สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย	ผู้ป่วยรู้สึกที่ดี	และเชื่อมั่นใน	

			ความรู้ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่	

10.	สนับสนุนงบประมาณ	

11.	สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยการจัดประกวด	

					หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค	

12.	ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน	
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ภาคีเครือข่ายสุขภาพกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

พัฒนาชุมชน 

ชุมชน/หมู่บ้านมีการดำเนินงาน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

(ชุมชนเข้มแข็ง	พลังขับเคลื่อนสู่	

ความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพของชุมชน)	

 

:	ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย	

และกินผัก		ผลไม้สดที่ถูกต้อง	

 

องค์กรเอกชน 

กลุ่ม/ชมรม การศึกษาตามอัธยาศัย 

เกษตรตำบล 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผลักดันเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน 

ชี้แจงแนวทาง	ร่วมวางแผนและกำกับ	
ติดตามการดำเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

สร้างกระแส	สนับสนุนวิชาการ	คัดกรองกลุ่มเสี่ยง	
ร่วมประชาคมคืนข้อมูลสุขภาพให้ชุมชน	และจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ	

ให้ความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และครอบครัว		
ส่งเสริมการปลูกผักกินผัก
ปลอดสารพิษ	

ส่งเสริมอาชีพ	ปลูกผัก
ปลอดสารพิษกินเอง	
สร้างคนต้นแบบ 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้														
สนับสนุนการปลูกผักและการ
กินผักปลอดสารพิษ 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	สนับสนุน
ข้อมูล	ข่าวสารความรู ้

จัดโครงการอาหารปลอดภัย	
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิต	
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด																	
ให้องค์ความรู้ต่างๆ	 

จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน					
สนับสนุนการจัดอบรม	
งบประมาณ	อุปกรณ์และ
การศึกษาดูงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
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แนวคิดที่ 7   
 

การประเมินผลสำเร็จและการถอดบทเรียน 
 

 

	 การประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	มีวัตถุประสงค์

หลักที่สำคัญ	 คือ	 เป็นการแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการโครงการ

หรือกจิกรรมการพฒันานัน้ตอ่หรอืไม	่ และคน้หาวา่ในระหวา่งดำเนนิการมปีญัหาอปุสรรค

อะไรที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข	 หรือเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน	 ทีมพัฒนาหมู่บ้านและ

เครือข่ายสุขภาพที่เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้

เรียนรู้อะไรจากการดำเนินงาน	 รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเช่น	 ผลผลิต	 ผลลัพธ์ของ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	รวมทั้งผลกระทบเกิดขึ้น	เช่น	จากผลการมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง	 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านมีภาวะสุขภาพดีขึ้นหรือลดอัตรา

การเกดิโรคไดม้ากนอ้ยเพยีงใด	และเกดิผลกระทบตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 

 ในการประเมนิผลการดำเนนิงานการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	 มกีระบวนการ

ประเมินที่ต้องครอบคลุมในประเด็น	 ใครเป็นผู้ประเมิน	 สิ่งที่ประเมิน	 เครื่องมือ	 รวมทั้ง

การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้	

 

 1. กำหนดผู้ประเมิน	 ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในประเมินสามารถมีได้	 2	 ระดับคือ	

คณะกรรมการ/ทีมพัฒนาหมู่บ้าน	 จะทำการประเมินเพื่อการพัฒนา	 และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	 จะประเมินเพื่อดูความสำเร็จของโครงการ	 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

และความพร้อมของแต่ละพื้น	

 

 2. กำหนดสิ่งที่ประเมิน	 ในการประเมินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ	 ให้

ครอบคลมุ	3	ดา้นคอืดา้นกระบวนการ	ดา้นผลผลติและผลลพัธ	์และดา้นผลกระทบ	ดังนี้	

123
45

67
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	 				2.1	 ประเมินด้านกระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

จำแนกเป็น	

	 						1)		ด้านการบริหารจัดการ	ประกอบด้วย	

	 	 (1)	 มทีมีแกนนาในการขบัเคลือ่นหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ	

(จำนวนกี่คน	 ครอบคลุมใครบ้าง	 (ตำแหน่งหน้าที่เดิม)	 มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

อย่างไร)	

	 	 (2)	 มีระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของหมู่บ้าน	 (มีข้อมูลอะไรบ้าง	 ได้

ข้อมูลมาอย่างไร	(เช่น	ใช้เครื่องมืออะไร	และใครเป็นผู้เก็บข้อมูล)	และมีการนำข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์อย่างไร)	

	 	 (3)	มแีผน	(ปฎบิตักิาร)	หรอืโครงการหรอืกจิกรรมในกาดำเนนิงานพัฒนา

หมู่บ้านปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ	(ใครมสีว่นรว่มจดัทำแผนบา้ง	จดัทำแผนไดอ้ย่างไร	

และ	แผนกำหนดไว้อย่างไร)	

	 						2)		ด้านกระบวนการดำเนินงาน		ประกอบด้วย	

	 	 (1)	 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักและ

การกินผักของประชาชน	

	 	 						-	 กิจกรรมการปลูกผัก	 (มีกิจกรรม/วิธีการส่งเสริมให้ครัวเรือนมี

การปลูกผักอย่างไร	 จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผัก/จำนวนครัวเรือนที่ไม่เคยร่วมปลูกผักเลย

และจำนวนครัวเรือนที่มีผักที่ปลูกกินทั้งปี)	

																										-		 กิจกรรมการกินผัก	 (มีกิจกรรม/วิธีการส่งเสริมให้ครัวเรือนกิน

ผักอย่างไรจำนวนครัวเรือนที่กินผัก/จำนวนครัวเรือนที่ไม่เคยร่วมกินผัก	 และจำนวน

ครัวเรือนที่มีการกินผักต่อเนื่องตลอดทั้งปี)	

	 	 (2)	มีการกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชน	(มีกิจกรรม/วิธีการ

ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างไร	 	 ชนิดของกีฬา/วิธีการออกกำลังกาย	มีอะไร

บ้าง	และแต่ละชนิดมีจำนวนคนเข้าร่วมประจำเท่าไร	จำนวนคนที่ออกกำลังกายต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี	และจำนวนคนที่ไม่ได้ร่วมออกกำลังกาย)	

	 	 (3)	มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน		

																										-		 มีกลุม่/ชมรมการกนิผกั	(จำนวนสมาชกิ	มกีารพดูคยุแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องกินผักของสมาชิกกลุ่มมีหรือไม่	ความถี่ต่อเดือน)	
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																										-		 มีกลุ่ม/ชมรมออกกำลังกาย	 (จำนวนสมาชิก	มีการพูดคุยแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายของสมาชิกกลุ่มมีหรือไม่	ความถี่ต่อเดือน)	

	 	 (4)	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	

	 	 					-	 การปลูกผักและการกินผัก	 (มีบุคคล/หน่วยงานใดที่ให้การ

สนับสนุน	 แต่ละภาคีให้การสนับสนุนอะไร	 และอย่างไร	 และภาคีเครือข่ายใดที่มีความ

สำคัญ	ขาดไม่ได้		เพราะอะไร)	

																										-	 การออกกำลังกาย	 (มีบุคคล/หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุน	

แต่ละภาคีให้การสนับสนุนอะไร	 และอย่างไร	 และภาคีเครือข่ายใดที่มีความสำคัญ	 ขาด

ไม่ได้		เพราะอะไร)	

	 	 (5)	 มีการสือ่สารความรูแ้ละประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ทอ้งถิน่	 	 (มสีือ่ท้องถิ่น

อะไร	 มีการสื่อสารเรื่องการรับรู้และส่งเสริมการกินผักและการออกกำลังกาย	 มีเรื่อง

อะไรบ้าง	บ่อยครั้งเพียงใด	และตัวอย่างความสำเร็จการสื่อสารของโครงการ)	

    	 2.2	 ประเมินด้านผลผลิต	 ผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ		

ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน			ประกอบด้วย	

	 	 1)	มีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักและกินผักเพิ่มขึ้น	

	 	 2)	มีบุคคลต้นแบบหรือนวัตกรรมหรือผลงานเด่นในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ	 	 เช่น	 	 มีบุคคลต้นแบบสุขภาพดีด้านออกกำลัง/กินผัก	 	 พาสปอร์ต

สุขภาพ		ผงนัวผักพื้นบ้าน	สร้างสุข(	ภาพ)	ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ		มาตรการหรือข้อตกลง

ร่วมของหมู่บ้านเพื่อการสร้างเสริมการกินผักและการออกกำลังกายของประชาชน		

	 	 3)	มีมาตรการทางสงัคมในชมุชนทีเ่อือ้ตอ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ	

	 	 4)	กลุม่เปา้หมายมคีวามรูเ้รือ่งการออกกำลงักาย		และการกนิผกั	ทีถู่กต้อง	

	 	 5)	กลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจตอ่กระบวนการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพ	

																					6)	กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	เพิ่มขึ้น		

																					7)	กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพการกินผัก	ตามเกณฑ์	เพิ่มขึ้น		

	 	 8)	กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพการออกกำลังกาย	ตามเกณฑ์	

เพิ่มขึ้น		

	 	 9)	 เปรียบเทียบอัตราของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใน	 เชิง
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ปริมาณและคุณภาพก่อนและหลังการทำโครงการ	 เช่น	 จำนวนคนที่กินผักตามเกณฑ์

เพิ่มขึ้น	จำนวนคนออกกำลังกายตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น	

              2.3	 ประเมินด้านผลกระทบ	 ที่เกิดจากผลการมีพฤติกรรมสุขภาพการ

กินผักและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง	ประกอบด้วย	

	 	 1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านมภีาวะสุขภาพดขีึน้หรอืลดอัตรา

การเกิดโรค	 (ค่าBMI	 ลดลง	 ความดันโลหิตสูง/ระดับน้ำตาลในเลือดและรอบเอว	 ลดลง	

และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพแต่ละรายการมีมากน้อยเพียงใด)	

	 	 2)	ประเมินความยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชน	

 

 3. กำหนดและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ	 ซึง่ขึน้อยูก่บัสิง่ทีจ่ะประเมนิ

และวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	 ซึ่งจะพัฒนาขึ้นใหม่แบบง่ายๆที่ชาวบ้านช่วยกันคิด	 ช่วย

กันพัฒนาขึ้นมาใช้	 เช่น	“พาสปอร์ตสุขภาพ”	 ของบ้านบึงกระดาน	 จ.	 กำแพงเพชร	ที่

เป็นเครื่องมือบันทึกพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ	 ของตนเอง	 หรืออาศัยเครื่อง

มือที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 	 แบบสังเกต	 	 แบบสอบถาม	 	 แบบสำรวจ	 	 แบบสัมภาษณ์	 แบบ

บันทึก		เป็นต้น	

 

 4. การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลหรือผลจากการประเมิน	 จะ

เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานทั้งในระดับชุมชนและระดับหน่วยงาน	 ดังนั้น

จึงควรคืนข้อมูลกลับและเผยแพร่ผ่านสื่อของชุมชนให้ชุมชนรับทราบเพื่อนำไปแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน/กลุ่มแกนนำและกลุ่มเป้าหมาย	และหาแนวทางการปรับปรุง

และพัฒนาให้ดีขึ้น		ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปวางมาตรการ

และสง่เสรมิสนบัสนนุในสว่นทีข่าดของชมุชน	 เพือ่ใหช้มุชนมกีารดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น	

 

การประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. ประเมินด้านกระบวนการของการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

   ด้านการบริหารจัดการ   

			1.	มีทีมแกนนำในการขับเคลื่อน

หมู่บ้านฯ					

			2.	มีระบบหรือฐานข้อมูลพฤติกรรม

สุขภาพ	

			3.	มีแผน(ปฎิบัติการ)	หรือโครงการ

หรือกิจกรรมในการดำเนินงานพัฒนา

หมู่บ้าน	

   ด้านกระบวนการดำเนินงาน   

			1.	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักและ	

การกินผักของประชาชน	

			2.	มีการกิจกรรมการออกกำลังกาย	

			3.	มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน		

			4.	มีการสื่อสารความรู้และ	

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น			

			5.	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

-	การสอบถาม	

-	การสัมภาษณ์	

-	การสังเกตการปฏิบัติ	

-	การประชุมประชาคม	

 

แหล่งข้อมูล 

1.	ผู้รับผิดชอบ	

			และผู้ที่เกี่ยวข้อง	

			กับแผนงาน/โครงการ	

2.	รายงานความก้าวหน้า	

			ของแผนงาน/โครงการ	

 

2. ประเมินด้านผลผลิต ผลลัพธ์ของการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

   ด้านผลผลิต  

			1.	มีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักและกิน

ผักเพิ่มขึ้น	

			2.	มีบุคคลต้นแบบหรือนวัตกรรมหรือ

ผลงานเด่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ			

-	การสอบถาม	

-	การสัมภาษณ์	

-	การสังเกตการปฏิบัติ	

-	การประชุมประชาคม	

 

1.	ผู้รับผิดชอบและ													

			ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ	

			แผนงาน/โครงการ	

2.	รายงานผลแผนงาน/	

			โครงการ	

3.	ผลการประเมินสภาวะ	

			พฤติกรรมสุขภาพ	
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ประเด็นการประเมิน 
วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

			3.	มีมาตรการทางสังคมในชุมชนที่เอื้อ

ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

			4.	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการ															

ออกกำลังกายและการกินผักที่ถูกต้อง	

			5.	กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	

			6.	กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ	เพิ่มขึ้น	

   ด้านผลลัพธ ์  

			7.	กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ						

การกินผัก	ตามเกณฑ์	เพิ่มขึ้น		

			8.	กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ	

การออกกำลังกาย	ตามเกณฑ์	เพิ่มขึ้น		

			9.	เปรียบเทียบอัตราของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใน													

เชิงปริมาณและคุณภาพก่อนและ	

หลังการทำโครงการ		

  

3. ประเมินด้านผลกระทบ    

			1.	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน	

มีภาวะสุขภาพดีขึ้นหรือลดอัตราการ	

เกิดโรค	

			2.	ประเมินความยั่งยืนและเข้มแข็งของ

ชุมชน	

 

 

-	ประเมินจากแบบ	

		สำรวจสภาวะสุขภาพ	

-	เก็บข้อมูลจาก	

		แฟ้มประวัติผู้ป่วย	

 

1.	ผู้รับผิดชอบและ													

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ	

				แผนงาน/โครงการ	

2.	รายงานผลแผนงาน/	

				โครงการ	

3.	ผลการประเมินสภาวะ	

			สุขภาพ	
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การถอดบทเรียนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 
 
	 การถอดบทเรียน	 เป็นกระบวนการทบทวนหรือสรุปประสบการณก์ารทำงาน
ทีผ่า่นมาในแง่มุมต่างๆ	 เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งทำให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลว	 หรืออาจกล่าวได้ว่า
เราถอดบทเรียนก็เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ
ประสบการณ์ทีฝ่งัลกึจากกลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้ว่มการปฏบิตังิาน	 พรอ้มทัง้บนัทกึรายละเอยีด
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน	 ผลการปฏบิตังิาน	 และความรูใ้หม่ๆ 	 ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการปฏบิตังิาน
ทัง้ทีส่ำเรจ็หรอืลม้เหลวเพือ่เปน็แนวทางในการปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้บรรลุเป้าหมาย	
และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้	 ในที่นี้ขอเสนอกระบวนการถอดบทเรียนหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ	ในพื้นที่	4	หมู่บ้าน	ซึ่งมีวิธีการดังนี้	
 
1. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 
				1.1	 สร้างทมีงานถอดบทเรยีนซึง่ประกอบดว้ยอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั/นกัวิชาการ
ทั้งในส่วนกลาง(กองสุขศึกษา)	และส่วนของจังหวัด	จำนวน	4	ทีมละ	4-5	คน	
				1.2	 กำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานถอดบทเรียน	 ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าทีม/	
ผู้ประสานงาน/ผู้จดบันทึก	
				1.3	 ประชุมกำหนดกรอบประเด็น/พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย/วิธีการถอดบทเรียน			
				1.4	 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน	 มีการคัดเลือกและจำแนก
กลุ่มเป้าหมายดังนี้	
 กลุ่มที่ 1 : แกนนำ/ประชาชนในหมู่บ้าน	จำนวน	10-12	คน	โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือก	ดังนี้	
	 1.	 เป็นแกนนำชาวบ้าน	 (ประมาณ	4-5	 คน)	ที่อยู่ในทีมงานที่มีบทบาทสำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จในด้าน	 การบริหารจัดการ	 และการจัด
กิจกรรม	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายและกินผัก	
	 2.	 เป็นชาวบ้าน	 (ประมาณ	1-2	คน)	ที่ไม่อยู่ในทีมงานของโครงการแต่เข้าร่วม
กิจกรรมสม่ำเสมอต่อเนื่องและจริงจัง		
	 3.	 เป็นชาวบ้าน	 (ประมาณ	 3-4	 คน)	 ที่เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม	การออกกำลงักาย	การปลกูผกัและกนิผกั	และการออกกำลงักาย	ควบคู่กับการ
ปลูกผักและกินผัก	
 กลุ่มที่ 2 : เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	จำนวน	6-8	
คน	โดยมีเกณฑ์คัดเลือก	ดังนี้	
	 1.	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล	(รพ.สต.หรือ	PCU	ประมาณ	1-2	คน)	ที่
รับผิดชอบโครงการ		
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	 2.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ	จังหวัด	(ประมาณ	2-3	คน)	ที่รับผิดชอบ
หมู่บ้าน		
	 3.	 เครือข่ายภาครัฐ/เอกชน	 (ประมาณ	 2-3	 คน)	 ที่สนับสนุนการดำเนินงาน
หมู่บ้าน	เช่น	อบต.	เกษตร	พัฒนาชุมชน	กศน.	โรงเรียน	ฯลฯ	
				1.5	 กำหนดประเด็นคำถามท่ีมีความชัดเจน	 โดยเรียงลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
สิ้นสุด	ประกอบด้วย	
	 1.	กระบวนการบริหารจัดการ	 ของทีมงานชุมชนและของเจ้าหน้าที่	 โดยมี
ประเด็นคำถาม	 เกี่ยวกับมีกระบวนการคัดเลือกทีมงาน	 จำนวนสมาชิกของทีมงาน	 มี
การแบ่งงานกันอย่างไร	ใครเข้ามีส่วนร่วมบ้าง		มีส่วนร่วม/มีบทบาทอย่างไร	มีโครงสร้าง
ของทีมงาน	มีความเชื่อมโยงของบทบาทหน้าที่อย่างไร	 	 วิธีการทำงานของทีมงาน	แผน
งานโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และมีการติดตาม	 ควบคุม	 กำกับ	 ประเมินผล
เป็นอย่างไร	
	 2.	กระบวนการทีท่ำใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของชุมชนใน	2	เรื่อง	
คือ	 การออกกำลังกาย	 และการกินผัก	 โดยมีประเด็นคำถาม	 เกี่ยวกับ	 มีกระบวนการ
สรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกั	-	มเีรือ่งอะไรบา้ง	/	สือ่สารอยา่งไร	/	ใครเป็นผู้ดำเนินงาน	
มีการจัดหาสมาชิกเข้าร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละเรื่อง	 การจัดกิจกรรม
เพื่อการปรบัเปลีย่นทีเ่กดิในกลุม่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร	มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องสมาชิกกลุ่ม	
และมีการประเมินผลและสรุปบทเรียนของการพัฒนา	
	 3.	กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินผักและออกกำลังกายของชุมชน	โดย
มีประเด็นคำถาม	 เกี่ยวกับ	 มีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล	 มีกระบวนการในการ
วิเคราะห์ประเมินข้อมูล	และกระบวนการนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา	
	 4.	 ภาคเีครอืขา่ยทีม่ผีลตอ่ความสำเรจ็ของโครงการ	 โดยมปีระเดน็คำถาม	 เกีย่วกับ
มีภาคีเครือข่ายใดบ้าง	มีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการอย่างไร		ในขั้นตอนไหน	
										5.	ความสำเร็จ	และความยั่งยืนของโครงการ	มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความ
สำเร็จหรือล้มเหลว	และมีความยั่งยืนหรือไม่	อย่างไร	เพราะอะไร	
				1.6	 วิธีการถอดบทเรียน	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม	 (Focus	 Group)	 และ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล	(Indept	Interviec)	
				1.7	 กำหนดระยะเวลา		ใช้ระยะเวลาในการถอดบทเรียนแต่ละพื้นที่		จำนวน	2	วัน		
คือ	 วันที่	 1	 สัมภาษณ์กลุ่มประชาชนและชุมชน	 โดยดำเนินการ	 ในภาคเช้า	 สัมภาษณ์
กลุ่ม	 และภาคบ่าย	 สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน	 และ
ในวันที่	 2	 สัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่และเครือข่าย	 โดยดำเนินการ	 ในภาคเช้า	 สัมภาษณ์
กลุ่มและ	ภาคบ่าย	สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน	
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					1.8	จัดแผนการถอดบทเรียน	 เพื่อวางแผนการดำเนินการถอดบทเรียน	 โดยกำหนด
กิจกรรมทั้งแตเ่ริม่จนสิ้นสุดการถอดบทเรยีน	 ผูร้บัผดิชอบและชว่งเวลาในการดำเนินการ
ถอดบทเรียนในพื้นที่		4	หมู่บ้าน			
 
2. ขั้นดำเนินการถอดบทเรียน  
					2.1	ทีมงานประสาน/แจ้งกำหนดการ	 ระยะเวลาและสถานที่ที่จะดำเนินการถอด
บทเรียนให้กับผู้ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหน้า		
					2.2	การถอดบทเรียนมีการดำเนินงาน			
								 2.2.1	 แนะนะทีมถอดบทเรียน/	 ผู้ประสานจังหวัด/กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม
ถอดบทเรียน	
										2.2.2	 ชี้แจงวัตถุประสงค์/กติกาในการถอดบทเรียนอย่างในประเด็น	
																		 1)		เป้าหมายการถอดบทเรียน/วัตถุประสงค์	
																		 1)		วิธีการถอดบทเรียนใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น			
										2.2.3		 เริ่มเข้าสู่ประเด็นการถอดบทเรียนเป็น	
	 ทั้งนี้ผู้จดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขั้นตอน	 บันทึกเสียง	 พร้อมทั้ง
สังเกตบรรยากาศในระหวา่งการถอดบทเรยีนและจดบนัทกึไวป้ระกอบการจดัทำรายงาน
การถอดบทเรียน	
					2.3	การสรปุการถอดบทเรยีน	ผูจ้ดบนัทกึตอ้งอา่นรายงานการถอดบทเรยีนให้ที่ประชุม
ของผู้ร่วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนได้รับทราบข้อมูลที่จดบันทึกไว้เพื่อ
ให้มีการปรับแก้และเพิ่มเติมให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น		
 
3. ขัน้เขยีนรายงานการถอดบทเรยีน  
	 โดยเน้นประเด็นที่ได้จากการถอดบทเรียน	ทั้งวิธีการปฏิบัติงาน/	สิ่งที่ทำได้เป็น
อย่างดีจากการปฏิบัติ/	ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น	โดยมีการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งทีมถอดบทเรียนและผู้รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่เพื่อพิจารณาสรุปผล
การถอดบทเรียน		
 
4. ขัน้การนำผลการถอดบทเรยีนไปใชป้ระโยชนแ์ละขยายผล   
	 ผลจากการถอดบทเรียน	 ได้มีการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย	 ทั้งในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด	 และ
ในส่วนกลาง	 เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น		
และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้	 นอกจากนี้ได้นำผลการถอดบทเรียน	 ไปขยายผลสู่
หมู่บ้าน/ชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพโดยชุมชน	เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน		ของชุมชน	และของประเทศชาติ
ต่อไป	
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