
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
 จากการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับ
พ้ืนที่ และถอดบทเรียนผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่ 
พบวา ศักยภาพของแตละกองทุนมีความแตกตางกันในวิธีการดําเนินงานการสรางเสริม
สุขภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลายปจจัยทั้งดานความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ความกังวลใน
การใชงบประมาณ และภาวะผูนําของผูบริหารกองทุน กองทุนที่มีผูนําที่เขมแข็งมีทั้งที่
ดําเนินการไดดีและดําเนินการไมประสบความสําเร็จ หรือผูนําที่ไมเขมแข็งแตมีเงินไมทราบ
วาจะเอาเงินไปทําอะไร ไมรูวาจะทําโครงการอะไร ในหลายพื้นที่มีความคิดริเริ่มใหม จัด
โครงการและกิจกรรมไดดีตอบสนองความตองการของประชาชนได เกิดประโยชนตอการ
สรางเสริมสุขภาพของประชาชน แตอีกจํานวนมากมีปญหาในเรื่องไมทราบวาประชาชนใน
แตละกลุมเปาหมายนั้นมีปญหาอะไร  ตองจัดโครงการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพอะไร 
 วัตถุประสงคในการจัดทําเพ่ือพัฒนาเมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่ สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินการจัดโครงการ
สรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชนในกลุมเปาหมายตางๆ  
 คําวา “เมนู” หมายถึง รายการความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลใน
กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก กลุมหญิงมีครรภและหลังคลอด เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุน 
วัยผูใหญ วัยผูสูงอายุ กลุมผูพิการและทุพพลภาพ ครอบครัวและชุมชน พรอมตัวอยาง
โครงการนําทางสูเมนูการสรางเสริมสุขภาพของกลุมตางๆ  
 วิธีการดําเนินงานการพัฒนาเมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. สังเคราะหการดําเนินงานการจัดทําโครงการตางๆ ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่นในระดับพ้ืนที่จากผลงานวิจัย 
 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเอกสารที่เกี่ยวของ 
 3. ลงพ้ืนที่ทําสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกกับกลุม
คณะกรรมการกองทุน ผูรับบริการ เจาหนาที่สาธารณสุขและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 4. ราง และออกแบบตนฉบับเมนู 
 5. จัดสัมมนาผูใชเมนูโดยมีผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย คณะกรรมการกองทุน 
ตัวแทนประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และนักวิชาการโดยใหกลุมผูเขารวมสัมมนาวิพากษ
เน้ือหา รูปแบบ และประเมินความเปนไปไดในการนําไปใช 
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 6. นําขอเสนอจากกลุมสัมมนามาปรับแก รายละเอียด เน้ือหา รูปแบบ วิธีการ
นําเสนอ 
 7. จัดสัมมนาผูใชเมนูครั้งที่ 2 โดยกลุมผูเขารวมสัมมนาเปนกลุมเดิม และมี
คณะกรรมการกองทุนที่ไมไดเขารวมในครั้งแรกมารวมวิพากษดวย 
 8. นําขอเสนอจากกลุมสัมมนามาปรับแกไขทั้งดานเนื้อหา รูปแบบ และการ
นําเสนอ 
 9. จัดพิมพรูปเลมสงใหผูเชี่ยวชาญอานและนําขอเสนอแนะมาปรับแกไข 
 สาระสําคัญของเมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ในระดับพ้ืนที่ คณะผูจัดทําจัดพิมพแยกเปนหนังสือ 2 เลม คือ 
 
เลมที่ 1 เมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับ
พ้ืนที่ 1 มีสาระสําคัญดังน้ี 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการสรางเสริมสุขภาพประชาชน มีเน้ือหา
เกี่ยวกับ แนวคิดในการสรางเสริมสุขภาพ กลุมเปาหมายสําคัญที่ตองดูแล บทบาทหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เครือขายที่เกี่ยวของกับการ
สรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

 เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภและหลังคลอด มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของหญิงต้ังครรภ  
แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ การเปลี่ยนแปลงในระยะหลังคลอด ความเสี่ยงและปญหา
สุขภาพที่สําคัญของมารดาหลังคลอด ตัวชี้วัดที่ควรรู แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด 
โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพหญิงต้ังครรภและมารดาหลังคลอด       
  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัย มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5 ป) สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหา
สุขภาพที่สําคัญของเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัย แนวทางการดูแลเด็ก
ปฐมวัย โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพ เด็กปฐมวัย   
  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับเด็กวัยเรียน มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหาสุขภาพที่สําคัญ
ของเด็กวัยเรียน ตัวชี้วัดสถานสุขภาพของเด็กวัยเรียน แนวทางการดูแลเด็กวัยเรียน โครงการ
นําทางสูเมนูสุขภาพวัยเรียน 
  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยรุน มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุน สถานการณสุขภาพ ความเสี่ยง และปญหา ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของ
วัยรุน แนวทางการดูแลวัยรุน โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยรุน  
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เลมที่ 2 เมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับ
พ้ืนที่ 2 มีสาระสําคัญดังน้ี 

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยผูใหญ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ เรียนรูสูวัยผูใหญ 
การปรับตัวในวัยผูใหญตอนตน สิ่งที่ควรรูในวัยกลางคน ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่มัก
เกิดในวัยผูใหญ  ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของวัยผูใหญ แนวทางการดูแลผูใหญ (อายุ 25 ป ถึง 
59 ป) ในชุมชน โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยผูใหญ  

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับวัยผูสูงอายุ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ วัยผูสูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพในผูสูงอายุ การเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุ สิทธิของ
ผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมทีท่าํใหผูสูงอายมุสีุขภาพดี แนวทางการดูแลผูสูงอายุ โครงการนํา
ทางสูเมนูสขุภาพผูสูงอายุ  

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับคนพิการและทุพพลภาพ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงในคนพิการ ประเภทของความพิการ ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคญัของ
คนพิการ ปญหาอุปสรรคและปจจัยการปรับตัวของคนพิการ แนวทางการดูแลคนพิการใน
ชุมชน สิทธิคนพิการ เครือขายในการดูแลคนพิการ โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพคนพิการ 

  เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับครอบครัวและชุมชน มีเน้ือหาเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของครอบครัว ตัวชี้วัดความสําเร็จ ครอบครัวจะเขมแข็งได
อยางไร บทสรุปของครอบครัวเขมแข็ง ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน 
ตัวชี้ วัดความสําเร็จ เราจะดูแลสุขภาพชุมชนอยางไร บทสรุปของครอบครัวเขมแข็ง  
โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพครอบครัวและชุมชน  

  แนวทางการเขียนและประเมินโครงการ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การเขียนโครงการ 
ความหมายของโครงการ  ลักษณะของโครงการที่ดี คําถามในการเขียนโครงการ ตัวอยาง
โครงการ  
 
 การนําไปใชประโยชน เมนูที่พัฒนาขึ้นจะเกิดประโยชนสําหรับคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นระดับพ้ืนที่ นําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน ชวย
เสริมสรางความมั่นใจใหกับคณะกรรมการกองทุนที่จะศึกษาความรูเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพ และนําไปเปนเครื่องมือในการจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพใหชุมชนได  
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เมนูสรางเสริมสุขภาพวัยผูใหญ 
วรรณรัตน ลาวัง 
รัชนี สรรเสริญ 

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

เรียนรูสูวัยผูใหญ 
    จากเด็กเปนผูใหญ...ตอนเราเปนเด็ก 
เราอยากจะโตเปนผูใหญที่แข็งแรง อยากจะทําใน
สิ่งที่ผู ใหญทําได ทั้งอยากทํางาน อยากมีเงิน 
อยากไปเที่ยว แตดวยความเปนเด็ก พอแมก็จะ
บอกเราวา “ไวใหหนูโตเปนผูใหญกอนนะลูก...แลว
คอยทํา” จนมาถึงวันน้ี วันที่เราโตขึ้นเปนผูใหญ
สมใจ เราจะทําอะไรดีนะ เพ่ือตัวของเรา... 

ผูใหญคือบุคคลที่มีอายุต้ังแต 21 ถึง 59 
ป ที่แบงเปน 2 ชวง คือ วัยผูใหญตอนตน (อายุ 
21 - 40 ป) และวัยผูใหญกลางคน (อายุ 41 - 59 ป)  

 
ส่ิงที่ควรรูในวัยผูใหญตอนตน 
การเปลี่ยนแปลงของวัยผูใหญตอนตน 

 
วัยผูใหญตอนตนเปนชวงวัยที่คนหนึ่งน้ันเจริญเติบโตสมบูรณเต็มที่ หรืออาจ

เรียกวาเปนวัยฉกรรจ มีวุฒิภาวะพรอมที่จะดําเนินชีวิตในสังคมทุกดาน สามารถสรุป
การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยผูใหญตอนตนได ดังน้ี 

 
รางกายของผูใหญตอนตน ทั้งเพศหญิงและเพศชายในวัยผูใหญตอนตนจะ

มีความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย เน่ืองจากอวัยวะตางๆมีพัฒนาการเต็มที่ และ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เซลลสมองเจริญและมีนํ้าหนักสูงสุด ไตมี
ขนาดโตที่สุด ความสูงเต็มที่ กลามเน้ือจะทํางานอยางคลองแคลววองไว รวมทั้งระบบ
อวัยวะสืบพันธที่พรอมสําหรับการใหกําเนิดบุตร 
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จิตใจและอารมณของผูใหญตอนตน วัยนี้เปนวัยที่เริ่มรูจักควบคุมอารมณ
ของตนเองไดดีขึ้น ทําอะไรก็คิดถึงความรูสึกของคนอื่น ใชเหตุผลในการแกไขปญหา มี
ความมั่นคงทางอารมณ โดยจะหา
ความสุขใหกับตัวเองมากขึ้น เริ่มมี
ความรักที่จริงจัง และอยากแตงงาน
ใชชีวิตคูกับคนที่ตนรัก 
 

สังคมของผูใหญตอนตน 
ชวงวัยเวลานี้ วัยผู ใหญจะไดแสดง
ความสามารถของตัวเองออกมาอยาง
เต็มที่ เห็นไดจากการทํางาน การทํา
ตามระเบียบของสังคม วัยนี้จะรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม สังคมของวัยผูใหญตอนตนมี
หลายกลุม โดยมากมักจะเปนเพ่ือนรวมงาน คนรัก คูครอง และญาติพ่ีนอง ทําใหมี
กิจกรรมมากมาย เชน หลังเลิกงานจะมีการเลี้ยงสังสรรค ไปเที่ยว เปนตน  

 
สติปญญาของผูใหญตอนตน วัยนี้เปนวัยที่มีความสามารถทางสติปญญา

สมบูรณที่สุด หรือเรียกงายๆ วา “วัยไหนๆ ก็ไมฉลาดเทา” มีความคิดที่เปนระบบ 
วางแผน รูวาอะไรควรทํากอน ทําหลัง มีเหตุมีผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
ตลอดจนรูผลลัพธของสิ่งที่ทําลงไป และสามารถแกไขเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดดี 

 

การปรับตัวของวัยผูใหญตอนตน 
 
เมื่อชีวิตของคนเรากาวเขาสูวัยผูใหญอยางเต็มตัว ภาระหนาที่ก็มาพรอมกับ

การกาวเดินบนเสนทางของชีวิต  แตละคนลวนมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป จาก
การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยผูใหญตอนตน นําไปสูการปรับตัวกับ
บทบาทใหมในชีวิต ดังน้ี 

 

การปรับตัวกับชีวิตการทํางาน วัยผูใหญตอนตนจะมีการวางแผนการ
ประกอบอาชีพที่มีความเหมาะสมกับตนเอง โดยตองปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงาน 
หัวหนางาน รวมกระทั่งลูกคาหรือผูรับบริการ ซึ่งจะตองพรอมเผชิญกับปญหา และหา
หนทางแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น  
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การปรับตัวกับชีวิตคู วัยนี้จะใหความ
สนใจและความสําคัญกับความรักอยางจริงจัง 
โดยหวังที่จะใชชีวิตคูและสรางครอบครัวรวมกัน 
ดังน้ันเมื่อบุคคลสองคนตกลงใจแตงงานหรือใช
ชี วิตรวมกัน จึงจําเปนตองปรับตัวใหเขากับ
บทบาทคูชีวิตของอีกฝายหนึ่ง (สามี ภรรยา) แต
ทั้งน้ีก็ตองไมลืมที่จะดูแลครอบครัวเดิมของแตละ
คนอีกดวย ซึ่งในระยะแรกอาจตองมีการปรับตัว
อยางมาก หากปรับตัวไดดี ชีวิตคูก็จะมีความสุข 
และจะสงเสริมใหชีวิตในดานอื่นๆมีความสุขดวย 

 
การปรับตัวกับชีวิตการเปนบิดามารดา การมีบุตรทําใหวัยผูใหญตอนตน

เกิดการเรียนรูถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่งคือ ความรักที่มีแตการใหโดยไมหวังสิ่งใด
ตอบแทน เมื่อรับบทบาทของการเปนบิดามารดาจึงหมายถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบตอชีวิตนอยๆที่เกิดขึ้นมา จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมและปรับตัว
อยางมาก โดยเฉพาะในผูหญิงที่เปนมารดา อาจประสบกับความยากลําบากในการ
ปรับตัวในระยะแรก บิดาจึงจําเปนตองชวยมารดาเลี้ยงดูบุตร 

 
การปรับตัวกับชีวิตโสด ปจจุบันมีคนจํานวนไมนอยที่ไมตองการที่จะมีชีวิต

คู อาจมีสาเหตุมาจากการใหเวลาทั้งหมดกับงาน มีความภาคภูมิใจในตนเองอยางมาก 
หรือมีทัศนคติที่ไมดีตอการมีชีวิตคู การปรับตัวในชีวิตโสดจึงมักเขาหาเพื่อนที่เปนโสด
เชนเดียวกัน หาครอบครัว หรือเลี้ยงสัตวเลี้ยงเปนเพื่อนทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตองการที่จะปกปอง ดูแลผูที่ออนแอกวา 

 

ส่ิงที่ควรรูในวัยกลางคน 
 

การเปลี่ยนแปลงของวัยกลางคน 
 
วัยกลางคนเปนชวงวัยที่รางกาย เริ่มมีความเสื่อมถอย ทั้งในดานดานรางกาย 

อารมณ สังคม สติปญญา ซึ่งสามารถสรุปการเปลี่ยนในวัยกลางคนได ดังน้ี 
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รางกายของวัยกลางคน ในวัยนี้รางกายจะเสื่อมถอย ดังเชน 
• การสรางกระดูกเกิดขึ้นนอยมาก ทําใหกระดูกเริ่มมีการเปราะบางและหัก

งาย บางคนดูเต้ียลงเนื่องจากโครงสรางกระดูกหดตัว  
• สายตาจะยาวขึ้น การลิ้มรสและการไดกลิ่นตางๆลดลง บางคนมีอาการหู

ตึง หรือการไดยินเสียงแหลมจะเสีย ทําใหไดยินชัดเฉพาะเสียงทุม 

• ผนังเสนเลือดมีความยืดหยุนนอยลง มีไขมันมาเกาะทําใหมีโอกาสเสน
เลือดตีบตันสูง การหมุนเวียนโลหิตไมสะดวก และความดันโลหิตสูงขึ้นกวาเดิม   

• การยอยอาหารและการดูดซึมสารอาหารลดต่ําลง ยิ่งหากคนวัยนี้มี
กิจกรรมลดลงก็จะทําใหนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหนาทองและสะโพก 

• ผิวหนังเริ่มเหี่ยวยน  หยาบ  ไม เต ง ตึง 
โดยเฉพาะบริเวณรอบตา เน่ืองจากตอมรูขุมขนทํางาน
นอยลง และผมเริ่มรวงและมีสีขาว เน่ืองจากสารเม
ลานินมีจํานวนลดลง   

• มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนเพศ 
สงผลตอรังไขในเพศหญิง และอัณฑะในเพศชาย แต
ทั้งน้ีผูหญิงจะเปลี่ยนแปลงเร็วกวาเพศชาย เกิดภาวะที่
เรียกวา “วัยทอง” 
 

จิตใจและอารมณของวัยกลางคน วัย
กลางคนมีลักษณะบุคลิกภาพคอนขางคงที่ ไมถือทิฐิ
สวนตน แตจะใชประสบการณในการแกปญหา บางคน
อาจมีความรูสึกอยากกลับไปเปนหนุมสาว หรือมี
อารมณ เหงา และเศรา จากการทํางาน จากการที่บุตร
เริ่มมีครอบครัวใหม หรือจากการสูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก เชน บิดา มารดา หรือคูสมรส หรือแมกระทั่งการ
ผิดหวังจากบุตร เปนตน  

 
สังคมของวัยกลางคน วัยนี้จะเปนผูที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในอาชีพ 

กอใหเกิดความปลาบปลื้มใจ มองเห็นคุณคาของตนเอง จะรูจักการแบงปนตอบุคคล
อื่นๆ โดยเฉพาะกับบุคคลที่เยาววัยกวา สังคมของคนวัยกลางคนคือ ที่ทํางานและบาน 
กลุมผูรวมอาชีพ หรือลูกหลานในครอบครัว  
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สติปญญาของวัยกลางคน ดวยประสบการณ ความรู และความรับผิดชอบ
จึงทําใหความคิดมีหลายแบบ ทั้งเรียบงาย พลิกแพลง แหวกแนว คิดถึงความคุมคากับ
เวลา ความเปนเหตุเปนผล และมีความสามารถในการจัดการกับขอขัดแยงตางๆไดดี 
 

การเผชิญวิกฤติชีวิตวัยกลางคน 
 
เมื่ อบุคคลกาวขามจากวัยผู ใหญตอนตนเขาสู วัยกลางคน  จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในชวงชีวิตมากมาย นําไปสูการปรับตัวและรับบทบาทใหมในชีวิต ดังน้ี 
 

การเผชิญวิกฤติชีวิตการทํางาน ตําแหนงงานที่สูงขึ้นหรือเริ่มเปนผูบริหาร 
บางคนสามารถปรับตัวไดดี บางคนไมสามารถปรับตัวได มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่
สืบเนื่องจากการทํางาน ประกอบกับวัยน้ีจะเขาสูวัยใกลเกษียณอายุการทํางาน บาง
ทานจะรูสึกทอแท รูสึกตัวเองดอยคุณคา อาจมีอาการซึมเศราได  
 

การเผชิญวิกฤติชีวิตครอบครัว เมื่อเกิดปญหาครอบครัวและไมสามารถ
แกปญหาได มักจะทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวสงผลใหเกิดการหยารางตามมา 
การหยารางสงผลใหเกิดภาวะเครียดในระดับที่สูงมาก และเปนเรื่องของความสูญเสีย
อยางรุนแรงถึงขั้นเปนภาวะวิกฤตทางอารมณ 
 

การเผชิญวิกฤติชีวิตวัยทอง ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเขาสูชีวิตวัยทอง
ดวยกันทั้งสิ้น แตทั้งน้ีจะมีอาการมากนอยแตกตางกันกันไป หรือบางคนไมมีอาการ
ผิดปกติแตอยางใดเลยก็ได 

 
- ผูหญิงวัยทอง หญิงวัยหมดฤดูหรือสตรีวัยทองจะเริ่มหมดประจําเดือนเมื่อ

อายุประมาณ 45-55 ป ของฝากจากวัยทอง ทําใหผิวหนังแหง หยอนยาน และมีริ้วรอยอาจ
เกิดอาการกระดูกพรุน เพราะฮอรโมนเอสโตรเจนลดลงทําใหกระดูกเกิดการทําลาย ถา
หากลมอาจทําใหกระดูกสะโพกหักไดงาย  

 
แบบนี้แหละ ที่เรียกวาวัยทอง 
อาการของคนวัยทอง  มักจะวิตกกังวลวาตนไมแข็งแรง  ไมมีความสุขทางเพศ  

กลัวสามีจะทอดทิ้ง  ใจนอย ขี้รําคาญ ต่ืนเตน ตกใจงาย เหงื่อแตกงาย รอนซูซาตามผิว
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กาย  ออนเพลีย หมดเรี่ยวแรง เจ็บตามขอตางๆ ประจําเดือนมากระปริดกระปรอยหรือ
ผิดปกติไป  นอนไมหลับ เจ็บบริเวณเตานม มึนงง วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ใจเตนแรง ทองผูก 
กลัว หายใจขัด ความจําไมดี  สมาธิเสื่อม ชาและเปนเหน็บ ตามผิวหนังมือและเทา ตา
พรา มีเสียงหึ่งๆ ในหู นํ้าลายมาก ทองอืด หาว  เรอ   

 
ระวังจะเปนโรคจิต หญิงวัยทองอาจมีอาการโรคจิตชนิดที่เรียกวา  โรคเศราในวัย

ตอ ผูหญิง คือ ประจําเดือนหยุดไปทันที  พวกนี้มักมีอาการตางๆ ขางตนรุนแรง  แตใน
คนที่ประจําเดือนคอยๆ หมดไปทีละนอย  จะมีอาการตางๆ นอย  ผูหญิงที่ประจําเดือนมา
ปกติ จะผานชวงวัยทองไดอยางสบายหรืองายกวา 

 
- ผูชายวัยทอง ในเพศชายก็มีวิกฤต

วัยทอง ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะพรองฮอรโมนเพศชาย 
(แอนโดรเจน) ลดลง อาการก็จะคลายๆ กับสตรี
วัยทอง แตที่สําคัญคือ สมรรถภาพทางเพศของ
ชายคอยๆ ลดลง ทําใหชายวัยนี้กังวลวาตนเอง
กําลังจะหมดสมรรถภาพทางเพศ เกิดความรูสึก
หงุดหงิด โกรธงาย ฉุนเฉียวงายขึ้น 

 
ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพในวัยผูใหญ 
 

โรคที่มักเกิดในวัยผูใหญ 
 
 โรคที่เกิดขึ้นในวัยผูใหญสวนมากเกิดจากลักษณะการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม 
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีบั่นทอนสุขภาพเปนอยางมาก และนําไปสูโรคเปนสาเหตุใหเกิดการตาย
ดวยโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคโรคเรื้อรัง ที่เปรียบเสมือน “ฆาตกรเงียบ” 
 

โรคหัวใจ สาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น 
สาเหตุจากการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม ไมออกกําลังกาย ทําใหไขมันในเลือด
สูง และอวน ประกอบกับด่ืมสุรา สูบบุหรี่ และภาวะเครียด ทําใหปจจุบันอัตรารักษาตัว
ของผูปวยโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นจากป 2540 ถึง 5.35 เทา 
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โรคความดันโลหิตสูง เปนภัยเงียบที่คุกคามชีวิตคน เน่ืองจากโรคนี้มักไมมี
อาการเตือน ทั้งยังเปนปจจัยเสี่ยงทําใหเกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ โรคอัมพาต ที่เพ่ิมขึ้น 2.75 เทา โดยปจจุบันอัตราการพักรักษาตัวของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นจากป 2540 ถึง 4.95 เทา  
 

โรคเบาหวาน  สามารถพบไดในคนทุกเพศทุกวัย แตจะพบมากในคนที่มีอายุ
มากกวา 40 ป ขึ้นไป ปจจุบันอัตราการพักรักษาตัวของผูปวยโรคเบาหวานในโรงพยาบาล
เพ่ิมสูงขึ้นจากป 2540 ถึง 4.40 เทา 
 

โรคมะเร็ง เปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยและนับวันยิ่งเพ่ิมจํานวนมาก
ขึ้น ป 2550 มีผูเสียชีวิตจากมะเร็งเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน โดยมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศ
ชายคือ มะเร็งตับ รองลงมาคือ มะเร็งปอด 
ขณะที่ผูหญิงเปนมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด 
รองลงมาคือ มะเร็งเตานม 
 
 โรคเอดส เปนสาเหตุอันดับตนๆ ของ
การเสียชีวิต โดยกลุมอายุที่ปวยโรคเอดสมากที่สุด
คือ กลุมอายุ 30-34 ป รองลงมาอายุ 25-29 ป 
และอายุ 35-39 ป ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมทาง
เพศที่ไมเหมาะสม 
 
 โรคจิตประสาท สําหรับปญหาสุขภาพจิตในประเทศไทย ในขณะนี้ถือวาอยูในขั้น
นาเปนหวง เห็นไดจากจํานวนผูปวยเปนโรคจิตเภทหรือคนบาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1 เปน
รอยละ 1.8 เน่ืองจากมีผูติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบโรคซึมเศราซึ่งพบ
บอยและเกิดขึ้นไดงาย ซึ่งโรคนี้เปนสาเหตุของการฆาตัวตาย และคนไทยยังมีปญหา
ความเครียดถึงเกือบรอยละ 20 ทั้งจากปญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม เปนตน 
 
 อุบัติเหตุการจราจร มอเตอรไซคยังเปนยานพาหนะที่ประอุบัติเหตุสูงสุด 
รองลงมาคือ รถสวนบุคคลและรถปกอัพ สาเหตุเน่ืองมาจากขับเร็ว โดยเฉพาะการขับเร็ว
ในเวลากลางคืน วันเสาร-อาทิตย ชวงเวลาฝนตก รวมกับมีการดื่มสุราขณะขับขี่ 
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พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมของวัยผูใหญ 
 
ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่กอใหเกิดการสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs) ที่เกิดจาก

ปจจัยเสี่ยงในคนไทย พ.ศ. 2547 หรือภาระโรค 10 อันดับแรกเปนปจจัยเสี่ยงดาน
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม เหมาะสมแทบทั้งสิ้น อาทิเชน 

- รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม เชน เค็มจัด หวานจัด ไขมันสูง ทําให
อวนหรือมีดัชนีมวลกายสูงเกินเกณฑมาตรฐาน 

- ขาดการออกกําลังกาย  
- มีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย 
- ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เชน สุรา 

เบียร ยาดอง เปนตน 
- สูบยาสูบ เชน บุหรี่ ยาเสน เปนตน 
- ปองกันอุบัติเหตุไมเหมาะสม เชน 

ขับรถดวยความเร็วสูง ไมรักษากฎจราจร ไมคาดเข็มขัดนิรภัย เปนตน 
- จัดการความเครียดไมไดหรือไมเหมาะสม 
- ขาดการตรวจสุขภาพประจําปและตามความเสี่ยง 

(สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2549) 

 

สิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมของวัยผูใหญ 
 

สภาพแวดลอมในที่ทํางาน...ที่ไมเอื้อตอการดูแลสุขภาพและยังอาจเปนภัย
คุกคามสุขภาพ ไดแก มลพิษตางๆ เชน มลพิษทางนํ้า ทางอากาศ ทางเสียง เปนตน  

 
สภาพที่อยูอาศัยหรือบาน...ที่ไมถูกสุขลักษณะ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคจากมีสัตวและแมลงนําโรค ตลอดจนอุบัติเหตุภายในบาน 
 

การปรับตัวตามพัฒนาการไมเหมาะสม 
 
นอกจากนี้วัยผูใหญยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวเขาสูชีวิตการทํางาน ชีวิตคู 

บทบาทบิดา-มารดา วัยทอง ตลอดจนการเตรียมความพรอมเขาสูวัยชรา 
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ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของวัยผูใหญ 
 
ความจําเปนพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ชวงแผนฯ10  
ป 2550-2554 

กรมอนามัย  
ป 2552 

งานสรางเสรมิสุขภาพและ
ปองกันโรคของสปสช. 

ป 2552  
- รอยละของคนอายุ 35 
ปขึ้นไป ไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําป 

 

- รอยละของชายไทยอายุ 
15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไม
เกิน 90 ซม. 

- รอยละของหญิงไทยอายุ 
15 ปขึ้นไป มีรอบเอวไม
เกิน 80 ซม. 

- รอยละของประชากรอายุ 
15 ปขึ้นไป ไดรับการวัด
รอบเอวปละ 2 ครั้ง  

- รอยละประชากรอายุ 40 
ปขึ้นไป ไดรับการคัด
กรองความดันโลหิตและ
เบาหวานตามมาตรฐาน   

- รอยละของสตรีอายุ 35 
ป ขึ้นไป ผานการ
ประเมินทักษะการตรวจ
เตานมดวยตนเองได
อยางถูกตอง 

- รอยละของประชากรอายุ 
15 ปขึ้นไปไดรับการ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง 

- รอยละของผูที่มีภาวะ 
Pre- DM ที่ผานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และมีระดับนํ้าตาลใน
เลือด อยูในเกณฑปกติ 

- รอยละของผูที่มีภาวะ 
Pre-HT ที่ผานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และมีผล BP อยูใน
เกณฑปกติ   

- รอยละสตรีอายุ 
35,40,45,50,55,60  ป
ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

- รอยละผูปวยที่มีผลการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ผิดปกติ ไดรับการตรวจ
รักษาตามแนวทางการ
สงตอ 
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ความจําเปนพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ชวงแผนฯ 10  

ป 2550-2554 

กรมอนามัย  
ป 2552 

งานสรางเสรมิสุขภาพและ
ปองกันโรคของ สปสช. 

ป 2552  
- รอยละของคนอายุ 6 ป

ขึ้นไป ออกกําลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 
วันๆ ละ 30 นาท ี

- รอยละของคนใน
ครัวเรือนไมติดสุรา  

- รอยละของคนใน
ครัวเรือนไมสูบบุหรี ่

- รอยละของคนใน
ครัวเรือนกินอาหารถูก
สุขลักษณะปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน  

- รอยละของคนใน
ครัวเรือนมีความรูในการ
ใชยาที่ถูกตอง  

- รอยละของคนอายุ 6 ป 
ขึ้นไป ออกกําลังกาย
อยางนอยสปัดาหละ 3
วันๆ ละ 30 นาท ี

- รอยละของประชากรอายุ 
15 ปขึ้นไปไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามความเสี่ยง 

- รอยละของประชากรอายุ 
15 ปขึ้นไปที่สบูบุหรี่
ไดรับการปรึกษาเพื่อ
ลด/เลิกบุหรี ่

- รอยละของครัวเรือนมีที่
อยูอาศัยสภาพคงทน
ถาวร มีและใชสวมถูก
หลักสุขาภบิาล การจัด
บานเรือนบริเวณบาน ไม
ถูกรบกวนการมลพิษ 
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แนวทางการดูแลวัยผูใหญ (อายุ 25 ป ถึง 59 ป) ในชุมชน 
 

การคัดกรองโรคเบื้องตนและดูแลรักษาการเจ็บปวยโรคเรื้อรังของ
วัยผูใหญ  
  

การตรวจคัดกรองโรค เปนการประเมินภาวะสุขภาพวัยผูใหญเบื้องตนใน
โรคที่พบบอยในวัยผู ใหญคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพ เพ่ือเปนการเฝาระวัง
ปญหาสุขภาพ และคนหาผูปวยในระยะแรกเริ่ม 
  

การประสาน สงตอ และสนับสนุนการดูแลรักษาเบื้องตน ในรายที่มี
ความผิดปกติของโรค โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และโรคมะเร็ง รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพ เพ่ือใหการรักษาอยางทันทวงที 
อาการไมลุกลาม และไมเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นกับผูปวย 
 
 การสนับสนุนการจัดระบบการดูแลผูปวยในพื้นที่ โดยเฉพาะการดูแล
สุขภาพผูปวยและญาติผูดูแลที่บาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแลเครือขายการดูแล
ผูปวยในชุมชน การดูแลเพ่ือใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 
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การประเมินพฤติกรรมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ไมเหมาะสม  
  

การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ เปนการประเมินความเหมาะสมของแบบ
แผนการดําเนินชีวิต (The Lifestyle) ในวัยผูใหญที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก 
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การมีเพศสัมพันธ การดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล การสูบยาสูบ การปองกันอุติเหตุ การจัดการความเครียด การตรวจ
สุขภาพประจําป เปนตน 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เปนการสรางเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม โดยปรับจากพฤติกรรมเดิม ไดแก ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การ
ด่ืมสุรา และใชสารเสพติด ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารใหเหมาะสม ไมหวาน
จัด เค็มจัด ไขมันตํ่าสูง และมีกากใยอาหารสูง เพ่ิมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การ
สวมหมวกกันนอค คาดเข็มขัดนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ
สนับสนุนการจัดการความเครียดที่เหมาะสม 
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การประเมินสิ่งแวดลอมและปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม  
  

การประเมินสภาพแวดลอม เปนการสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัววัยผูใหญ 
ทั้งภายในบาน ภายนอกบาน และสถานที่ทํางานของวัยผูใหญ ที่อาจเปนปจจัยเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพ  
  

การปรับปรุงท่ีไมเหมาะสม เปนการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ไมดีน้ันใหดีขึ้น 
เอื้อตอสุขภาพวัยผูใหญ ไมเปนปจจัยสงเสริมการเกิดโรค ไดแก การพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในบานใหถูกสุขลักษณะ การประเมินและพัฒนาสิ่งแวดลอมในที่ทํางานไมเหมาะสม
เสี่ยงตอปญหาสุขภาพ 

 

การประเมินความพรอมและสงเสริมการปรับตัวตามพัฒนาการ
อยางเหมาะสม  
 
 การประเมินความพรอมของบุคคล เปนการประเมินความสามารถการ
ปรับตัวเขาสูบทบาทวัยผูใหญ ทั้งการทํางาน การใชชีวิตคู การทําหนาที่บิดามารดา 
การเขาสูวัยทอง การเตรียมตัวเขาสูวัยชรา เพ่ือทราบถึงสถานการณ ปญหา และความ
ตองการของวัยผูใหญ รวมทั้งเปนการเฝาระวังปญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
  

การสงเสริมการปรับตัวตามพัฒนาการอยางเหมาะสม เปนการ
สนับสนุนดานขอมูลและสิ่งสนับสนุนตางๆ เพ่ือใหผูใหญสามารถปรับตัวตามพัฒนา
ชวงตางๆของวัยไดอยางเหมาะสม ไดแก การปรับตัวในชีวิตทํางาน ชีวิตคู บิดาและ
มารดา วัยทอง และวัยชรา 
 

การพัฒนากลุมหรือเครือขายการดูแลสุขภาพ  
เปนการประสานความรวมมือ ความชวยเหลือกันภายในกลุมวัยผูใหญและวัย

อื่นๆ เชน กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน พ่ีชวยนอง จนเกิดเปนเครือขายในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนใหมากขึ้น 
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สรุป 
การดูแลสุขภาพวัยผูใหญที่สําคัญคือ ประชาชนตองมีความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ  มีทัศนคติและคานิยมในทางที่ดี  พรอมที่จะ
ปฏิบัติโดยมีเปาหมายที่จะปรับปรุงและพัฒนาทั้งสุขภาพกายและจิตใหมีสุขภาวะ  มี
การยอมรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพที่ตองเปนไปตามวัย  เชื่อในเรื่องการ
ชะลอความเสื่อมที่เกิดไดจากการออกกําลังกาย  จัดสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหเหมาะสม มีการตรวจเช็ครางกายประจําป  บุคลากรผูเกี่ยวของควรเปนผูให
คําปรึกษา  อาจเปนในลักษณะรายบุคคล  รายกลุม หรือประสานงานใหเกิดการ
ชวยเหลือกันโดยกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน  และสรางเครือขายในการดูแลสุขภาพประชาชน
ใหมากขึ้น 
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยผูใหญ 
 

1. การเฝาระวังโรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
2. การตรวจสุขภาพเฝาระวังโรคมะเร็ง 
3. การเฝาระวังโรคจากการทํางาน 
4. เราไมหว่ันกับโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
5. สูๆ กับมะเร็ง 
6. การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวย โรคหัวใจ  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
7. การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยมะเร็ง 
8. การสรางเสริมสุขภาพผูดูแลผูปวย 
9. หางไกลบุหรี่ 
10.  ลดสุรา ชีวาสดชื่น 
11.  ลดการใชสารเสพติด 
12.  กินอยางไร ใหสมดุล 
13.  ออกกําลังกายวันละนิด พิชิตโรค 
14.  ชีวิตน้ีดี ถาไมมีเครียด 
15.  อุบัติเหตุปองกันได ถาใสใจ 
16.  เซ็กส เรื่องที่ไมควรมองขาม 
17.  ทู บี นัมเบอร วัน (To be Number 1) แอโรบิควัยทํางาน 
18.  บานนาอยู นาดูนามอง 
19.  การเฝาระวังสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน 
20.  การเตรียมความพรอมกอนสูกับงาน 
21.  ชีวิตคู มีความสุข เมื่อเตรียมพรอม 
22.  การเตรียมความพรอมเขาสูวัยทอง 
23.  เตรียมตัวอยางไรเมื่อใกลวัยชรา 
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ชื่อโครงการ การเฝาระวังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจ 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการประเมิน ตรวจสุขภาพ และติดตามเฝาระวัง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจในกลุมวัยผูใหญตาม
ความเสี่ยง ตลอดจนสงตอการดูแลในรายที่มีความเสี่ยงและ
ปญหาสุขภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเรื่องการตรวจสุขภาพ และประเมิน
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจ 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และ
ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจ 

3. ผูเขารวมโครงการไดรับการตรวจสุขภาพ และประเมินความ
เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจ 

4. ผูเขารวมโครงการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และหัวใจไดรับการสงตอและดูแลอยาง
ตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยผูใหญไดรับการตรวจคัดกรองความเสีย่ง
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และหัวใจ 

2. รอยละของวัยผูใหญไดรับการวดัรอบเอวปละ 2 ครั้ง 
3. รอยละของผูท่ีมีภาวะกอนเปนโรคเบาหวานที่ผานการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑ
ปกต ิ

4. รอยละของผูท่ีมีภาวะกอนเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีผานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีผลใหความดันโลหิตอยูในเกณฑปกต ิ

กลุมเปาหมาย บุคคลวัยผูใหญทุกราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ตรวจสุขภาพ วัดรอบเอว ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และหัวใจ 

2. ประเมินความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเดิม 
3. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวยที่ตรวจสุขภาพตลอดจน

รักษาโรคทันเวลา กับผูไมตรวจสุขภาพเลยจนรักษาโรคไมทัน 
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4. ใหความรูเรื่องการตรวจสุขภาพและการปองกันโรคหัวใจ 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

5. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามความเสี่ยง 
6. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
7. สงตอในรายที่มีความเสี่ยงสูงและปญหาสุขภาพ เพ่ือการรักษา

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 

ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และการ
ตรวจสุขภาพ 

2. จากผลการตรวจสุขภาพ การเฝาระวังโรคหัวใจ เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน 

2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และการตรวจสุขภาพ 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ เปนตน 

 
ชื่อโครงการ การเฝาระวังโรคมะเร็ง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการประเมิน ตรวจสุขภาพ และติดตามเฝาระวัง
โรคมะเร็งในกลุมวัยผูใหญตามความเสี่ยง ตลอดจนสงตอการดูแล
ในรายที่มีความเสี่ยงและปญหาสุขภาพ 
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วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผู เขารวมโครงการมีความรู เรื่องการตรวจสุขภาพ และ
ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และ
ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

3. ผูเขารวมโครงการไดรับการตรวจสุขภาพ และประเมินความ
เสี่ยงโรคมะเร็ง 

4. ผูเขารวมโครงการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งไดรับ
การสงตอและดูแลอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของสตรีอายุ 35 40 45 50 55 และ 60 ปไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2. รอยละของสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ผานการประเมินทักษะการ
ตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกตอง 

3. รอยละของผูปวยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ 
ไดรับการตรวจรักษาตามแนวทางการสงตอ 

4. รอยละของชายผานการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
กลุมเปาหมาย บุคคลวัยผูใหญอายุ 35 ป ขึ้นไปทุกราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
เตานม และมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง 

2. ตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ปอดและมะเร็งตับในเพศชาย 

3. ประเมินความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
ผานมา 

4. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวยที่ตรวจสุขภาพตลอดจน
รักษาโรคทันเวลากับผูไมตรวจสุขภาพเลยจนรักษาโรคไมทัน 

5. ใหความรูเรื่องการตรวจสุขภาพ การสังเกตอาการผิดปกติ 
และการปองกันโรคมะเร็งทุกคน และเสริมการตรวจเตานม
ดวยตนเองของเพศหญิง 

6. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามความเสี่ยง 
7. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
8. สงตอในรายที่มีความเสี่ยงสูงและปญหาสุขภาพ เพ่ือการ

รักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และการ
ตรวจสุขภาพ 

2. จากผลการตรวจสุขภาพ เฝาระวังโรคมะเร็ง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  ขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของประชาชน 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และการตรวจสุขภาพ 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ เปนตน 

 
ชื่อโครงการ การเฝาระวังสุขภาพคนทํางาน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. อุตสาหกรรมจังหวัด 
5. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการประเมิน และติดตามเฝาระวังสุขภาพของ
คนทํางาน ที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรใน
พ้ืนที่  

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการทราบสถานการณและปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพของคนทํางาน 

2. ผู เขารวมโครงการมีความรู เรื่องการตรวจสุขภาพ และ
ประเมินความเสี่ยงโรคจากการทํางาน 

3. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และ
ประเมินความเสี่ยง 

4. สถานบริการไดขอกําหนดและนโยบายการดูแลสุขภาพของ
คนทํางาน 
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ตัวชี้วัด รอยละของบุคคลวัยผูใหญไดรับการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทํางาน 

กลุมเปาหมาย บุคคลวัยผูใหญทุกราย ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ประกอบอาชีพ
ทั้งภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ 

กิจกรรมหลัก 1. ประเมินภาวะสุขภาพและปจจัยเสี่ ยงทางสุขภาพของ
คนทํางาน โดยการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

2. ประชุมกลุมเพ่ือหาขอกําหนดและนโยบายการดูแลสุขภาพ
ของคนทํางาน รวมกันกับผูประกอบการ 

3. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา
เฉพาะเรื่อง 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานที่ทํางานภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
2. สถานที่ทํางานภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ 
3. สถานที่ทํางานภาคหัตกรรมพื้นบาน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพคนทํางาน 
2. จากขอกําหนดและนโยบายการดูแลสุขภาพของคนทํางานที่ได 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานสถานการณและปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพของ
คนงาน 

2. แนวทางการดําเนินงานตามขอกําหนดและนโยบายการดูแล
สุขภาพคนงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

3. เกิดภาพลักษณที่ดีของสถานที่ทํางาน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการ
สาธารณสุข เปนตน 

 
ชื่อโครงการ เราไมหว่ันกับโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ (กรณีมีผูปวย) 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2. ผู เข ารวมโครงการมีทัศนคติที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการ
รักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

3. ผูเขารวมโครงการไดรับการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ไดรับการดูแลและไมเกิดภาวะแทรกซอน 

2. อัตราการตายดวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
กลุมเปาหมาย บุคคลวัยผูใหญที่ปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู และพฤติกรรมสุขภาพที่ผานมา 
2. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวยที่ปฏิบัติตัวเหมาะสม กับผู

ที่ปฏิบัติตัวไมเหมาะสม 
3. ใหความรูเรื่องการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผูปวย

โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามความเสี่ยง 
5. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
6. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เพ่ือนชวยเพ่ือน” ทํากิจกรรมรวมกัน 
7. ทํากิจกรรมคายผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมสุขภาพผูปวย 

2. จากผลการเฝาระวังอาการและภาวะแทรกซอนโรคหัวใจ 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และการตรวจ
สุขภาพ 

2. ผูปวยมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ เปนตน 

 

ชื่อโครงการ สูๆ กับมะเร็ง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ (กรณีมีผูปวย) 
5. สถานประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผูปวยมะเร็ง 
เพ่ือปองการการเกิดภาวะแทรกซอนและอาการที่รุนแรง 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2. ผู เ ข าร วมโครงการมีทัศนคติที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการ
รักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

3. ผูเขารวมโครงการไดรับการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูปวยโรคมะเร็งที่ ไดรับการดูแลและไม เกิด
ภาวะแทรกซอน 

2. อัตราการตายดวยโรคมะเร็ง 
กลุมเปาหมาย บุคคลวัยผูใหญที่ปวยดวยโรคมะเร็ง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู และพฤติกรรมสุขภาพที่ผานมา 
2. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวยที่ปฏิบัติตัวเหมาะสม กับผูที่

ปฏิบัติตัวไมเหมาะสม 
3. ใหความรูเรื่องการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผูปวยมะเร็ง 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามความเสี่ยง 
5. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
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6. ทํากิจกรรมคายผูปวยโรคมะเร็ง 
7. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เพ่ือนชวยเพื่อน” ทํากิจกรรมสรางสรรค

รวมกัน 
สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 

ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ  ความรู  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมสุขภาพผูปวย 

2. จากผลการเฝาระวังอาการและภาวะแทรกซอนมะเร็ง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และการตรวจ

สุขภาพ 
2. ผูปวยมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข เปนตน 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนเสริมสรางศักยภาพและพลังอํานาจญาติผูดูแล
ผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมมีความพรอมในการ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

3. ผู เขารวมโครงการมีทักษะดานการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
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ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูดูแลที่มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคหัวใจ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2. จํานวนเครือขาย “เพ่ือนชวยเพื่อน” ทํากิจกรรมรวมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลผูปวย 

กลุมเปาหมาย ผูดูแลผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู ความพรอม และพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีผานมา 

2. สรางความตระหนักใหเห็นบทบาทและความสําคัญของผูดูแล 
3. ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกโรคและความเสี่ยง 
5. ใหคําปรึกษา สุขศึกษา และใหความชวยเหลือในกรณีผูดูแลที่มี

ปญหาเฉพาะ 
6. ฝกทักษะท่ีจําเปนการดูแลสุขภาพผูปวยโรคหัวใจ เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง 
7. ทํากิจกรรมคายรวมกันระหวางผูดูแลและผูปวย 
8. จัดตั้งกลุมเครือขาย “เพื่อนชวยเพื่อน” ทํากิจกรรมรวมกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณผูดูแล 
สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 

ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน ตลาด หรือ
พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ  ความรู  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมการดูแลผูปวย 

2. จากผลการเฝาระวังอาการและภาวะแทรกซอนของผูปวย 
3. จากการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพื้นฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ดูแล 

2. ผูปวยมีความรู ทัศนคติ ทักษา และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถาน
บริการสาธารณสุข เปนตน 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวยมะเร็ง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนเสริมสรางศักยภาพและพลังอํานาจญาติผูดูแล
ผูปวยมะเร็ง 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคมะเร็ง 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมมีความพรอมในการ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 

3. ผู เขารวมโครงการมีทักษะดานการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคมะเร็ง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูดูแลที่มีความรูและทักษะการดูแลผูปวยมะเร็ง 
2. จํานวนเครือขาย “เพ่ือนชวยเพื่อน” ทํากิจกรรมรวมกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
กลุมเปาหมาย ผูดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู ความพรอม และพฤติกรรม
สุขภาพที่ผานมา 

2. สรางความตระหนักใหเห็นบทบาทและความสําคัญของผูดูแล 
3. ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกโรคและความเสี่ยง 
5. ใหคําปรึกษา สุขศึกษา และใหความชวยเหลือในกรณีผูดูแลที่

มีปญหาเฉพาะ 
6. ฝกทักษะที่จําเปนการดูแลสุขภาพผูปวยโรคมะเร็ง 
7. ทํากิจกรรมคายรวมกันระหวางผูดูแลและผูปวยโรคมะเร็ง 
8. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เพ่ือนชวยเพ่ือน” ทํากิจกรรมรวมกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลผูปวย 
สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 

ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน ตลาด หรือ
พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 
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วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดูแลผูปวย 

2. จากผลการเฝาระวังอาการและภาวะแทรกซอนของผูปวย 
3. จากการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การดูแล 

2. ผูปวยมีความรู ทัศนคติ ทักษา และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข เปนตน 

 
ชื่อโครงการ การสรางเสริมสุขภาพผูดูแลผูปวย 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนเสริมสรางสุขภาพญาติผูดูแลผูปวย ที่ครอบคลุมทั้ง
กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
เมื่อเปนผูดูแลผูปวย 

2. ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองเมื่อเปนผูดูแลผูปวย 

3. ผูเขารวมโครงการไมปวยดวยสาเหตุจากการดูแลผูปวย 
ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูดูแลผูปวยเรื้อรังที่ไดรับการสรางเสริมสุขภาพ 

2. รอยละของผู ดูแลผูปวยเรื้อรังที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 

กลุมเปาหมาย ผูดูแลผูปวยทุกราย ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู ความพรอม และพฤติกรรม
สุขภาพที่ผานมา 

2. สรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของการดุแลสุขภาพ
ตนเอง 
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3. ใหความรูเรื่องการสรางเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพตนเอง 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามความเสี่ยง 
5. ใหคําปรึกษา สุขศึกษา และใหความชวยเหลือในกรณีผูดูแลที่

มีปญหาเฉพาะ 
6. ทํากิจกรรมคายรวมกันระหวางผูดูแล 
7. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เพ่ือนชวยเพ่ือน” ทํากิจกรรมรวมกัน

แลกเปลี่ยนประสบการณ 
สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 

ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน ตลาด หรือ
พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดูแลผูปวย 

2. จากผลการเฝาระวังอาการและภาวะแทรกซอนของผูปวย 
3. จากการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การดูแล 

2. ผูปวยมีความรู ทัศนคติ ทักษา และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ลุกลามหรือมีภาวะแทรกซอน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข เปนตน 

 

ชื่อโครงการ ออกกําลังกายวันละนิด พิชิตโรค 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
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3. ผูเขารวมโครงการการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ 
ละ 30 นาท ี

ตัวชี้วัด รอยละของวัยผูใหญออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 
นาที 

กลุมเปาหมาย วัยผูใหญ ทุกคน 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินสมรรถนะรางกายของผูเขารวมโครงการ 
2. สรางความตระหนักโดยยกตัวอยางผูปวยในพื้นที่ หรือเชิญมารวม

สนทนาดวย 
3. ใหความรูเรื่องออกกําลังกายดี มีประโยชน 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกเพศและความเสี่ยง 
5. สุขศึกษารายบุคคลกรณีท่ีมีปญหาหรือตองการคําปรึกษาเฉพาะ

เรื่อง 
6. ทําโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูมีปญหา 
7. ใหรางวัลแกผูท่ีมีสมรรถนะที่ดี โดยแยกชาย หญิง และชวงอายุ 
8. จัดหาสถานที่ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญในการออกกําลังกายตามความ

สนใจของผูเขารวมโครงการ 
9. จัดตั้งกลุมเครือขาย “Up and Down” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มสีถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมใินพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสมรรถนะรางกาย 
2. จากแบบทดสอบความรูหลังดําเนินโครงการ 
3. จากแบบสอบถามทัศนคติหลังดําเนินโครงการ 
4. จากขอมูลการเฝาระวัง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพื้นฐานสมรรถนะรางกาย 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
3. มีสถานที่ อุปกรณการเอื้อตอการออกกําลังกาย 
4. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากการไมออกกําลังกาย 
5. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถาน
บริการสาธารณสุข เปนตน 
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ชื่อโครงการ หางไกลบุหรี่ 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
การละ ลด เลิกการสูบบุหรี่ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุหรี่ พิษบุหรี่ 
การเลิกบุหรี่ 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุหรี่ 
3. ผูเขารวมโครงการไมสูบ หรือละ ลด เลิกการสูบบุหรี่ 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยผูใหญที่มีความรูเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่
และการปองกัน 

2. รอยละของวัยผูใหญที่มีทัศนคติเรื่องบุหรี่ที่เหมาะสม 
3. รอยละของวัยผูใหญที่ไมสูบบุหรี่ 

กลุมเปาหมาย วัยผูใหญ ทั้งเพศชายและหญิง ทั้งที่สูบและไมสูบบุหรี่ 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพผูเขารวมโครงการ[ 
2. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวยเน่ืองจากบุหรี่ ดูวีดีโอ หรือ

ไปเยี่ยมผูปวย และทํากิจกรรม “พอจะ แมจะ หนูรักนะ” 
3. ใหความรูเรื่องบุหรี่ พิษบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ และความ

เสี่ยง 
5. ทําโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูตองการเลิกสูบบุหรี่ 
6. ใหสุขศึกษากรณีที่มีปญหาเฉพาะ 
7. ใหรางวัลแกผูที่ละ ลด เลิกบุหรี่ได โดยอาจอยูในรูปของ

ธนาคารบุหรี่ 
8. จัดต้ังกลุมเครือขาย “วัยเรา ไมจําเปนตองบุหรี่” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 



 

 

32 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพ 
2. จากแบบทดสอบความรูหลังดําเนินโครงการ 
3. จากแบบสอบถามทัศนคติหลังดําเนินโครงการ 
4. จากจํานวนผูสมัครใจและสามารถละ ลด เลิกบุหรี่ได 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมไมสูบบุหรี่ 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการ
สาธารณสุข สถานประกอบการ เปนตน 

 
ชื่อโครงการ ลดสุรา ชีวาสดชื่น 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
การละ ลด เลิกการดื่มสุรา 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุรา พิษสุรา 
การเลิกสุรา 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับสุรา 
3. ผูเขารวมโครงการไมด่ืม หรือละ ลด เลิกด่ืมสุรา 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยผูใหญที่มีความรูเรื่องอันตรายจากการดื่มสุรา
และการปองกัน 

2. รอยละของวัยผูใหญที่มีทัศนคติเรื่องสุราที่เหมาะสม 
3. รอยละของวัยผูใหญที่ไมติดสุรา 

กลุมเปาหมาย วัยผูใหญ ทั้งที่ด่ืมและไมด่ืมสุรา 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพผูเขารวมโครงการ 
2. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวยตับแข็ง ดูวีดีโอ หรือไป

เยี่ยมผูปวย และทํากิจกรรม “พอจะ แมจะ หนูรักนะ” สะทอน
ปญหาการกินเหลา 
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3. ใหความรูเรื่องสุรา พิษสุรา และการเลิกด่ืมสุรา 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ และความ

เสี่ยง 
5. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
6. จัดต้ังกลุมเครือขาย “วัยเรา ไมจําเปนตองพ่ึงเหลา” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพ 
2. จากแบบทดสอบความรูหลังดําเนินโครงการ 
3. จากแบบสอบถามทัศนคติหลังดําเนินโครงการ 
4. จากจํานวนผูสมัครใจและสามารถละ ลด เลิกด่ืมสุราได 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมไมด่ืมสุรา 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ เปนตน 

 

ชื่อโครงการ ลดการใชสารเสพติด 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 
5. สถานีตํารวจในพื้นที่ 

สรุปจุดเนนโครงการ โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
การหลีกเลี่ยงสารเสพติด 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเสพติด 
เชน ยาบา ยาอี เปนตน 
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2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับสารเสพติด 
4. ผูเขารวมโครงการไมด่ืม หรือเลิกใชสารเสพติด 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยผูใหญที่มีความรูเรื่องอันตรายจากการใชสาร
เสพติด 

2. รอยละของวัยผู ใหญที่มีทัศนคติ เกี่ยวกับสารเสพติดที่
เหมาะสม 

3. รอยละของวัยผูใหญที่ไมใชสารเสพติด 
กลุมเปาหมาย วัยผูใหญ ทุกคน 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพผูเขารวมโครงการ 
2. สรางความตระหนักโดยดูวีดีโอผูปวยและผูไดรับโทษจากการ

ใชสานเสพติด และทํากิจกรรม “พอจะ แมจะ หนูบายบาย” 
กับกิจกรรม “คุณครับผมขอเตือน” โดยตํารวจ 

3. ใหความรูเรื่องสารเสพติด และอันตราย 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ และความ

เสี่ยง 
5. ทําโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูตองการเลิกด่ืมสุรา 
6. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
7. ใหรางวัลแกผูที่ละ ลด เลิกด่ืมสุรา 
8. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เฝาระวังการใชสารเสพติด” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพ 
2. จากแบบทดสอบความรูหลังดําเนินโครงการ 
3. จากแบบสอบถามทัศนคติหลังดําเนินโครงการ 
4. จากขอมูลการเฝาระวังสารเสพติดในพื้นที่ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมไมใชสารเสพติด 
2. ลดจํานวนผูไดรับโทษจากสารเสพติด 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากการใชสารเสพติด 
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4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานีตํารวจ
เปนตน 

 
ชื่อโครงการ กินอยางไร ใหสมดุล 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่สมดุล เหมาะสมกับวัยและ
ภาวะสุขภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผู เ ข าร วมโครงการมีความรู ความเขา ใจเกี่ ยวกับการ
รับประทานอาหารที่สมดุล 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารที่
สมดุล 

3. ผูเขารวมโครงการรับประทานอาหารที่สมดุล 
ตัวชี้วัด 1. รอยละของคนในครัวเรือนมีความรูเรื่องอาหารถูกสุขลักษณะ

ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2. รอยละของวัยผูใหญที่มีทัศนคติเรื่องอาหารถูกสุขลักษณะ

ปลอดภัยและไดมาตรฐานที่เหมาะสม 
3. รอยละของคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย

และไดมาตรฐาน 
กลุมเปาหมาย วัยผูใหญ ทุกคน 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะโภชนาการผูเขารวมโครงการ 
2. สรางความตระหนักโดยยกตัวอยางผูปวยในพื้นที่ หรือเชิญ

มารวมสนทนาดวย 
3.   ใหความรูเรื่องอาหารที่สมดุล 
4.   สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกเพศ และความเสี่ยง 
5.   ใหสุขศึกษากรณีที่มปีญหาเฉพาะและทําโปรแกรม
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6.  ใหรางวัลแกผูที่มีภาวะสมดุล อาจอยูในรูปของธนาคารไขมัน 
7.  จัดต้ังกลุมเครือขาย “คนหุนสวย” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะโภชนาการ 
2. จากแบบทดสอบความรูหลังดําเนินโครงการ 
3. จากแบบสอบถามทัศนคติหลังดําเนินโครงการ 
4. จากขอมูลการเฝาระวังภาวะโภชนาการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะโภชนาการ 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารที่สมดุล 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่ เกิดจากการรับประทาน

อาหารไมเหมาะสม 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข เปนตน 

 
ชื่อโครงการ ชีวิตนี้ดี ถาไมมีเครียด 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 
5. สถานประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
ความเขาใจความเครียด การวิเคราะหความเครียด และการ
จัดการความเครียด 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผู เ ข าร วมโครงการมีความรู ความเขา ใจเกี่ ยวกับการ
รับประทานอาหารที่สมดุล 
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2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารที่
สมดุล 

3. ผูเขารวมโครงการรับประทานอาหารที่สมดุล 
ตัวชี้วัด 1. รอยละของคนในครัวเรือนมีความรูเรื่องความเครียดและการ

จัดการความเครียด 
2. รอยละของคนในครัวเรือนที่ไดรับการประเมินความเครียด 
3. รอยละของคนในครัวเรือนที่มีระดับความเครียดไมเกินเกณฑ 

กลุมเปาหมาย วัยผูใหญทุกคน ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินความเครียดและความสุขของผูเขารวมโครงการ 
2. สรางความตระหนักโดยยกตัวอยางผูปวยในพื้นที่ หรือเชิญ

มารวมสนทนาดวย 
3. ใหความรูเรื่องความเครียด และการจัดการความเครียด 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกเพศ และความเสี่ยง 
5. ใหสุขศึกษากรณีที่มีปญหาเฉพาะ 
6. จัดต้ังกลุมเครือขาย “ใจสงบและสดชื่น” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินความเครียดและความสุข 
2. จากแบบทดสอบความรูหลังดําเนินโครงการ 
3. จากขอมูลการเฝาระวังภาวะทางจิต 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานความเครียดและความสุข 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากความเครียด 
4.  เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถาน
บริการสาธารณสุข เปนตน 
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ชื่อโครงการ อุบัติเหตุปองกันได ถาใสใจ 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 
5. สถานีตํารวจในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
การปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูเรื่องกฎระเบียบและการปองกัน
อุบัติเหตุบนทองถนน 

2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุบนทองถนน 

3. ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยผูใหญมีความรูเรื่องการปองกันอุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

2. รอยละของวัยผูใหญที่ทัศนคติที่เหมาะสมในการปองกัน
อุบัติเหตุบนทองถนน 

3. รอยละของวัยผู ใหญที่สวมหมวกกันนอคทุกครั้ งที่ขับขี่
จักรยานยนต 

4. รอยละของวัยผูใหญที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และนั่ง
ตอนหนาของรถยนต 

5. รอยละของวัยผูใหญที่ไมมึนเมาขณะขับขีรถ 
กลุมเปาหมาย วัยผูใหญทุกคน ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินความรูเรื่องกฎระเบียบและการปองกันอุบัติเหตุบน
ทองถนน 

2. สรางความตระหนักโดยยกตัวอยางผูขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ ผู
ที่รับผลจากประสบอุบัติเหตุทั้งที่ไมไดขับขี่ รวมถึงผูที่สูญเสีย
รวมสนทนาดวย 

3. ใหความรูเรื่องกฎระเบียบและการปองกันอุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

4. ประเมินจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนและปจจัยเสี่ยง
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ของผูขับขี่ 
5. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group)  
6. จัดทํานโยบายสาธารณเรื่องการขับขี่บนทองถนน 
7. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพทองถนน ติดปายบอก 

เพ่ือลดจุดเสี่ยง 
8. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เฝาระวังอุบัติเหตุในพื้นที่” 

สถานที่ใหบริการ ใหความรูและสรางความตระไดทุกแหง เชน ไดแก บาน สถาน
บริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ ศาลาประชาคม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) สถานประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปน
ตน โรงเรียน สถานที่ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางใน
ชุมชน รวมทั้งบนทองถนน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินความรู และทัศนคติหลังดําเนิน
โครงการ 

2. จากแบบสํารวจจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานความรู พฤติกรรมเสี่ยง และจุดเสี่ยงในพื้นที่ 

2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ
บนทองถนน 

3. ลดคาใชจายในการรักษาบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุ 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
สถานบริการสาธารณสุข สถานีตํารวจ เปนตน 

 
ชื่อโครงการ เซ็กส เรื่องจริง ที่ไมควรมองขาม 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูใหญ โดยเนนที่
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศและโรค 
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2. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศ 

3. ผูเขารวมโครงการไมมีโรคจากเพศสัมพันธ 
ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยผูใหญที่มีความรู เรื่องการมีเพศสัมพันธที่

ปลอดภัย 
2. รอยละของวัยผูใหญที่มีทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธที่เหมาะสม 
3. รอยละของวัยผู ใหญที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่

เหมาะสม 
กลุมเปาหมาย วัยผูใหญทุกคน ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู และพฤติกรรมทางเพศผูเขารวม
โครงการ 

2. สรางความตระหนักโดยเชิญผูปวย หรือดูวีดีโอ หรือไปเยี่ยมผูปวย 
และทํากิจกรรม “เอดสจะ ขอลาไกล” 

3. ใหความรูเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคที่เกี่ยวของ 
4. สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ และความเสี่ยง 
5. ใหสุขศึกษากรณีท่ีมีปญหาเฉพาะ 
6. จัดตั้งกลุมเครือขาย “เรารักกันนะ อยางปลอดภัย” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
บันเทิงในพื้นที่ โรงเรียน สถานที่ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปน
ศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางเพศ 

2. จากผลการเฝาระวังโรคทางสุขภาพ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพื้นฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมทาง

เพศ 
2. วัยผูใหญมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม

เหมาะสม 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

ประชาชน และองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถาน
บริการสาธารณสุข สถานประกอบการ เปนตน 
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ชื่อโครงการ ทู บี นัมเบอร วัน (To be Number 1) แอโรบิควัยทํางาน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้การสรางเสริมสุขภาพแบบภาพรวม ทั้งดานรางกาย 
และจิตใจ ตามแนวทางของโครงการ To be Number 1 เพ่ือ
สรางสรรคกิจกรรมทีม่ีประโยชนตอสุขภาพตอตนเองและสังคม 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพ่ือสงเสรมิสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
2. เพ่ือสรางสมัพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรในชุมชน 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของผูที่เขารวมมีการทํากิจกรรสรางเสรมิสุขภาพ 
2. รอยละของผูเขารวมมีการทํากิจกรรสรางเสริมสขุภาพอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในหมูบาน 
กิจกรรมหลัก 1. สรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกการทํากิจกรรมที่

เปนประโยชนตอสุขภาพตนเอง เชน ฝกซอมการออกกําลงั
กายกับผูเขารวมแขงขันประกวดแขงขันการเตนแอโรบิค
แดนส เปนประจําทุกวัน การเลนกีฬาตานยาเสพติด เปนตน 

2. สรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกการทํากิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสุขภาพชุมชนโดยรวม 

สถานที่ใหบริการ สวนสาธารณะ ลานเอนกประสงคของหมูบาน 
วิธีการประเมินผล 1. ดัชนีมวลกายผูเขารวมโครงการอยูในเกณฑปกติหรือดีขึ้น 

2. ผูเขารวมโครงการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ ประชาชนกลุมเปาหมาย อาย ุ25-60 ป มีพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม 
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ชื่อโครงการ บานนาอยู นาดูนามอง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการประเมิน ปรับปรุง และเฝาระวังสิ่งแวดลอมใน
บาน เพ่ือใหมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและสุขภาพของวัย
ผูใหญ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผู เข าร วมโครงการทราบสถานการณและปจจัย เสี่ ยง
สิ่งแวดลอมในบาน 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูเรื่องการจัดสิ่งแวดลอมในบาน 
3. ผูเขารวมโครงการมีการปฏิบัติดูแลสิ่งแวดลอมในบาน 

ตัวชี้วัด รอยละของครัวเรือนมีที่อยูอาศัยสภาพคงทนถาวร มีและใชสวม
ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดบานเรือนบริเวณบาน ไมถูกหลัก
อนามัย 

กลุมเปาหมาย วัยผูใหญทุกคน และสมาชิกในครัวเรือน 
กิจกรรมหลัก 
 

1. บรรยายใหความรูเรื่อง ความเสี่ยงและการจัดสิ่งแวดลอม
ภายในบาน 

2. ผูเขารวมโครงการกลับไปประเมินสิ่งแวดลอมในบานและ
ดําเนินการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งแวดลอมในบาน 

3. จัดประกวดบานนาอยู นามอง 
4. ติดตามและประเมินผล 

สถานที่ใหบริการ 1. บาน 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
3. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินสิ่งแวดลอมในบานกอนและหลัง
ดําเนินการ 

2. จากความรูผูเขารวมโครงการ 
3. จากผลการประกวดบานนาอยู นามอง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานสถานการณและปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใน
บานและชุมชน 

2. ลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพภายในบาน เชน แมลงนําโรค 
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สภาพที่ไมปลอดภัย 
3. ลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคและอุบัติเหตุภายในบาน 
4. เกิดภาพลักษณที่ดีของคนในชุมชน 
5. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ การเฝาระวังสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. อุตสาหกรรมจังหวัด 
5. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการประเมิน ปรับปรุง และติดตามเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน ที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม
และการเกษตรในพื้นที่ เพ่ือใหมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
และสุขภาพของวัยผูใหญ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผู เข าร วมโครงการทราบสถานการณและปจจัย เสี่ ยง
สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู เรื่องการจัดสิ่งแวดลอมในที่
ทํางาน 



 

 

44 

3. ผู เขารวมโครงการไดขอกําหนดและนโยบายการดูแล
สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 

4. ผูเขารวมโครงการมีการปฏิบัติดูแลสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 
5. สถานที่ทํางานที่มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและสุขภาพ

ของวัยผูใหญ 
ตัวชี้วัด 1.  รอยละของผูประกอบอาชีพมีความรูเรื่องสิ่งแวดลอมที่ดีใน 

สถานที่ทํางาน 
2. สถานที่ทํางานมีสิ่งแวดลอมที่ดีและไมมีปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

กลุมเปาหมาย 1. ผูประกอบอาชีพในสถานที่ทํางานภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
2. ผูประกอบอาชีพในสถานที่ทํางานภาคเกษตรกรรมในพื้นที่

หรือ 
3. สถานที่ทํางาน 
4. พ้ืนที่รวมในชุมชน 

กิจกรรมหลัก 1. ใหความรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและความเสี่ยงในการทํางานกับผู
ประกอบอาชีพ 

2. ประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยการสํารวจขั้นตน 
(walkthrough survey) 

3. ประชุมกลุมหาขอกําหนดและนโนบายการดูแลสิ่งแวดลอมใน  
      ที่ทํางานรวมกับผูประกอบการ 
4. ดําเนินการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 
5. จัดประกวดสถานที่ทํางานสีเขียว 
6. ติดตามและประเมินผล 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานที่ทํางานภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
2. สถานที่ทํางานภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ 

วิธีการประเมินผล 1.   จากการทําแบบประเมินสิ่งแวดลอมในการทํางานกอนและ
หลังดําเนินการ 
2.   จากขอกําหนดและนโนบายการดูแลสิ่งแวดลอมในที่ทํางานที่
ได 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูประกอบอาชีพและผูประกอบการมีความรูเรื่องการดูแล
สิ่งแวดลอม 

2. ขอมูลพ้ืนฐานสถานการณและปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใน
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การทํางาน 
3. ขอกําหนดและนโนบายการดูแลสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการมี

สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
4. ลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิต

ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพคนทํางาน สิ่งแวดลอม 
และชุมชน  

5. เกิดภาพลักษณที่ดีของสถานที่ทํางาน 
6. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

อ งค ก รภายนอกทั้ ง ภาครั ฐและ เอกชน  เ ช น  สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข อุตสาหกรรมจังหวัด 
ชุมชนรอบขาง 

 

ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมกอนสูกับงาน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชนสถาบันการศึกษา

ในพื้นที่ 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการเตรียมความพรอมวัยผูใหญกลางคนทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือเตรียมความพรอมกอน
เริ่มการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. วัยผูใหญตอนตนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับตัวและ
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 

2. วัยผูใหญตอนตนมีทัศนคติที่ดีและมีความพรอมในการกาวเขา
สูวัยทํางาน 

ตัวชี้วัด รอยละของวัยผูใหญตอนตนไดรับการเตรียมความพรอมกอนสูกับ
งาน 

กลุมเปาหมาย ผูใหญตอนตน ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินความรู ทัศนคติและความพรอมผูเขารวมโครงการ 
2. บรรยายใหความรูเรื่อง ชีวิตคนทํางาน: การปรับตัวและการ

ปฏิบัติตัว 
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3. ทํากิจกรรมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ 
และอาชีพ 

4. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา
เฉพาะเรื่อง 

5. จัดต้ังกลุมเครือขาย “เพ่ือนกัน พ่ีนองกัน วัยเดียวกัน สถาบัน
เดียวกัน เราไมทิ้งกัน” 

สถานที่ใหบริการ 1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. ศูนยรวมในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 
 

1. จากแบบทดสอบความรูเรื่องการปรับตัวและการปฏิบัติตัวหลัง
ดําเนินโครงการ 

2. จากแบบสอบถามทัศนคติและความพรอมหลังดําเนินโครงการ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูใหญตอนตนมีความรู ทัศนคติและพรอมในการกาวเขาสูวัย

ทํางานที่เหมาะสม 
2. ลดภาวะเครียดจากการปรับตัวเขาสูวัยทํางาน 
3. เกิดความรวมมือที่ ดีระหวางสถาบันการศึกษา สถาน

ประกอบการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชื่อโครงการ ชีวิตคู มีความสุข เมื่อเตรียมพรอม 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. งานทะเบียนสมรสของอําเภอ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการเตรียมความพรอมคูสมรสใหมทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือเขาสูชีวิตคูอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. ผูเขารวมโครงการไดรับการประเมินภาวะสุขภาพกอนเริ่มชีวิต
คู 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในบทบาทใหมที่
เหมาะสม 

3. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีและมีความพรอมในการกาว
เขาสูชีวิตคู 
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ตัวชี้วัด รอยละของวัยผูใหญผูที่กําลังแตงงาน จดทะเบียนสมรส หรือคู
สมรสใหม ไดรับการเตรียมความพรอมการใชชีวิตคู 

กลุมเปาหมาย ผูที่กําลังแตงงาน จดทะเบียนสมรส หรือคูสมรสใหม ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง 

กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตน โรคติดตอ และโรคทาง
พันธุกรรมผูเขารวมโครงการ 

2. บรรยายใหความรูเรื่องชีวิตคูกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 
3. ทํากิจกรรมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) 
4. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

2. งานทะเบียนสมรสของอําเภอ 
3. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพ 
2. จากแบบทดสอบความรู เรื่องชี วิตคูกับการปฏิบั ติ ตัวที่  

เหมาะสมหลังดําเนินโครงการ 
3. จากแบบสอบถามทัศนคติและความพรอมหลังดําเนิน

โครงการ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพ 

2.   คูสมรสใหมมีความรู ทัศนคติและความพรอมในการกาวเขา
สูชีวิตที่เหมาะสม 

3.   ลดอัตราการหยาราง 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน อําเภอ สถาน
บริการสาธารณสุข เปนตน 

 

ชื่อโครงการ การเตรียมความพรอมเขาสูวัยทอง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 
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สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการเตรียมความพรอมวัยกลางคนทั้งทางรางกาย 
จิ ต ใ จ  สั งคม  และจิ ต วิญญาณ  เ พ่ื อ เ ข า สู วั ยทองอย า งมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. วัยกลางคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัยทองและการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 

2. วัยกลางคนมีทัศนคติที่ดีและมีความพรอมในการกาวเขาสูวัย
ทอง 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยกลางคนไดรับการเตรียมความพรอมเมื่อเขาสู
วัยทอง 

2. รอยละของสมาชิกในครอบครัววัยกลางคนไดรับการเตรียม
ความพรอมเรื่องการดูแลเมื่อเขาสูวัยทอง 

กลุมเปาหมาย 1.   วัยกลางคน ชวงอายุต้ังแต 40 ป ถึง 50 ป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง 
2.   สมาชิกในครอบครัววัยกลางคน 

กิจกรรมหลัก 1. ประเมินภาวะสุขภาพผูเขารวมโครงการ[ 
2. บรรยายใหความรูเรื่องวัยทองและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

แกวัยกลางคน 
3. บรรยายใหความรูเรื่องการดูแลคนวัยทองแกสมาชิกใน

ครอบครัววัยกลางคน 
4. ทํากิจกรรมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ 

และความเสี่ยง 
5. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
6. จัดต้ังกลุมเครือขาย “วัยทองนั้น เราไมหว่ัน” 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
หรือ 

2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพวัยกลางคน 

2. จากแบบทดสอบความรู วัยกลางคน เรื่องวัยทองและการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมหลังดําเนินโครงการ 

3. จากแบบทดสอบความรูสมาชิกในครอบครัว เรื่องการดูแลคน
วัยทองหลังดําเนินโครงการ 
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4. จากแบบสอบถามทัศนคติและความพรอมหลังดําเนิน
โครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพของวัยกลางคน 
2. วัยกลางคนและสมาชิกในครอบครัวมีความรู ทัศนคติและ

ความพรอมที่เหมาะสม 
3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากวัยทอง 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการ
สาธารณสุข เปนตน 

 
ชื่อโครงการ เตรียมตัวอยางไร เมื่อใกลวัยชรา  
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน 
4. สถานประกอบการในพื้นที่ 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการเตรียมความพรอมวัยกลางคนทั้งทางรางกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือเขาสูวัยชราอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. วัยกลางคนชวงอายุต้ังแต 55 ป ถึง 59 ป มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัยชราและการเตรียมเขาสูวัยชรา 

2. วัยกลางคนชวงอายุต้ังแต 55 ป ถึง 59 ป มีทัศนคติที่ดีและมี
ความพรอมในการกาวเขาสูวัยชรา 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยกลางคนชวงอายุต้ังแต 55 ป ถึง 59 ป ไดรับ
การเตรียมความพรอมเมื่อเขาสูวัยชรา 

2. รอยละของสมาชิกในครอบครัววัยกลางคนชวงอายุต้ังแต 55 
ป ถึง 59 ป ไดรับการเตรียมความพรอมเมื่อเขาสูวัยชรา 

กลุมเปาหมาย 1.   วัยกลางคน ชวงอายุต้ังแต 55 ป ถึง 59 ป ทั้งเพศชายและ 
      เพศหญิง 
2.   สมาชิกในครอบครัววัยกลางคน 

กิจกรรมหลัก 
 

1. ประเมินภาวะสุขภาพผูเขารวมโครงการ[ 
2. บรรยายใหความรูเรื่องการเตรียมพรอมกอนถึงวัยสูงอายุ 
3. บรรยายใหความรูเรื่องการดูแลผูกําลังเขาสูวัยสูงอายุแก
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สมาชิกในครอบครัววัยกลางคน 
4. ศึกษาดูงานกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 
5. ทํากิจกรรมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) แยกตามเพศ 

และความเสี่ยง 
6. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปญหาหรือตองการคําปรึกษา

เฉพาะเรื่อง 
7. จัดต้ังกลุมเครือขาย “พ่ีกับนอง” 

สถานที่ใหบริการ ทุกแหงที่มีสถานที่ ไดแก บาน สถานบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ 
ศาลาประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สถาน
ประกอบศาสนกิจ เชน วัด มัสยิด เปนตน โรงเรียน สถานที่
ทํางาน ตลาด หรือพ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จากการทําแบบประเมินภาวะสุขภาพ 
2. จากแบบทดสอบความรู วัยกลางคน เรื่องวัยสูงอายุหลัง

ดําเนินโครงการ 
3. จากแบบทดสอบความรูสมาชิกในครอบครัวหลังดําเนิน

โครงการ 
4. จากแบบสอบถามทัศนคติและความพรอมหลังดําเนิน

โครงการ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ขอมูลพ้ืนฐานภาวะสุขภาพของวัยกลางคน 

2. วัยกลางคนและสมาชิกในครอบครัวมีความรู ทัศนคติและ
ความพรอมที่เหมาะสม 

3. ลดคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากวัยทอง 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการ
สาธารณสุข เปนตน 
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เมนูสรางเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ 
จิรพรรณ โพธิ์ทอง 

รัชนี สรรเสริญ 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

วรรณรัตน ลาวัง 

วัยผูสูงอายุ                         
เมื่อชีวิตลวงเลยเขาสูวัยผูสูงอายุ นับวาเปนเรื่องธรรมชาติที่ใครๆก็ไมอาจ

หลีกเลี่ยงได และเปนชวงสุดทายของพัฒนาการชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย อารมณ และสังคม   ทุกคนจึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัย
น้ีที่นับวันจะเสื่อมถอยลงทุกดาน เพ่ือพรอมที่จะดูแลผูสงูอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผูสูงอายุ (Ageing) คือ บุคคลที่มีอายุเกินกวา 60 
ปขึ้นไป ในอนาคตประชากรกลุมน้ีจะเปนกลุมใหญของ
ประเทศไทย ซึ่งคาดวาในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะมี
ประชากรผูสูงอายุประมาณ 11.7 ลานคน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง, 2550) จึงตองมีนโยบายดําเนินงานตางๆ 
ตามแผนพัฒนาผูสูงอายุ และ พรบ. ผูสูงอายุแหงชาติ เพ่ือ
ดูแลและใหความชวยเหลือในการรักษาสุขภาพใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ   
 

 การเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ         
         ผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกระบบของรางกาย แบงออกเปน 3 ดาน 
ไดแก  ดานรางกาย  ดานจิตใจและอารมณ และดานสังคม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี    

1. ดานรางกาย                             
• ระบบสายตา   

สวนใหญผูสูงอายุจะเริ่มมีสายตาที่ยาวขึ้น มองใกลไมคอยเห็น  ความสามารถ
ในการปรับระยะภาพสายตาจะยาวขึ้น เน่ืองจากความยืดหยุนของเลนสลดลง 
การปรับกําลังขยายเพื่อดูของใกลทําไดไมดีเหมือนกอน  

• ระบบสมองและประสาท  
การยืน เดิน น่ัง ว่ิง ความกระฉับกระเฉงในการทํางานชาลง ระบบการสั่งงาน
ของสมองเริ่มเสื่อมถอยลง การพูดชาลง มีอาการหลงลืมไดงาย  
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• ระบบเสียงหรือการไดยิน  
ความสามารถของการไดยินในผูสูงอายุ ประมาณ 1/4 ที่มีอายุมากกวา 65 ป หู
จะมีอาการเริ่มตึง เวลาพูดตองตะโกน การผลิตขี้หูลดลง แตมีการสะสมของขี้หู
ในชองหูมากขึ้น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในเกิดภาวะแข็งตัว ทําใหมีเลือดไป
เลี้ยงนอยลง ทําใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

• โครงกระดูกและขอตอ              
โครงสรางกระดูกเปลี่ยนไป กลามเน้ือและกระดูกไมแข็งแรง  
ทําใหเคลื่อนไหวไดชา เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ นอยๆ  
กระดูกมักหักไดงาย บางรายที่กระดูกหลังเสื่อมมากจะเห็นมี
ลักษณะหลังโกง   

• ระบบยอยอาหาร   
ฟนจะเริ่มหัก มีปญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การใช
ฟนปลอมทําใหกลามเน้ือในการเคี้ยวมีแรงนอยลง ตลอดจน
กลามเน้ือในการกลืนก็เปลี่ยนแปลงดวย  การรับรสทางลิ้น
เสียไปประมาณ 10 – 30 % เน่ืองจากตอมรับรส มีจํานวน
ลดลง  เมื่ออายุ 70 ป ผูสูงอายุจะไมรูสึกอรอยในรสอาหาร  การรับรสหวานจะ
สูญเสียกอนรสเปรี้ยว เค็ม ขม จึงเปนเหตุใหผูสูงอายุรับประทานอาหารรส
หวานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ตอมนํ้าลายขับนํ้าลายออกนอย ทําใหปากแหง 
ระบบยอยอาหารทํางานมากขึ้น แตมีการดูดซึมไดนอยลง  

• ระบบขับถาย   
เกิดอาการทองผูกงายขึ้น ขับถายลําบาก ในผูชายอาจมีปสสาวะติดขัด 
เน่ืองจากตอมลูกหมากโต และผูหญิงอาจมีอาการกลั้นปสสาวะไมอยู เพราะ
กลามเน้ืออุงเชิงกรานหยอน โดยเฉพาะในหญิงที่คลอดบุตรมาแลวหลายคน 

• ระบบสูบฉีดเลือด   
หัวใจจะตองทํางานหนักมากขึ้น เน่ืองจากกระบวนการไหลเวียนของเลือดไม
เหมือนเดิม เชน หลอดเลือดแข็งตัว ผนังหลอดเลือดหนากวาเดิม ทําใหการ
ไหลเวียนของเลือดไมดี   

• ระบบสืบพันธุ  
เปนผลจากความเสื่อมของอวัยวะตางๆ รวมท้ังตอมไรทอ ผลิตฮอรโมนไดไมดี
เหมือนเดิม มีปญหาที่อวัยวะเพศออนลา ไมแข็งตัว  
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2. ดานจิตใจและอารมณ     
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณของ

ผูสูงอายุมีดังน้ี 
- ผลจากสภาพรางกายที่เสื่อมลง  
- บางคนอาจพบกับความสูญเสียบุคคล

ใกล ชิ ด   การขาด เ พ่ื อนหรื อคู สมรส 
เ น่ืองจากการเสียชี วิตของคู  หรือการ
แยกกันอยู ทําใหผูสูงอายุเกิดความเหงา 

- ผลจากสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
เพราะความสูงอายุ ทําใหอารมณของผูสูงอายุมักแสดงออกที่ผิดปกติและ
พบไดบอย คือ  อารมณเศรา เบื่อหนาย ทอแท เหงา รองไหงาย นอยใจ
บอย ๆ ซึม แยกตัว หรืออาจจะวิตกกังวล หวงใยลูกหลานมากขึ้น บนมาก
ขึ้น ฯลฯ  
 

อาการทางจิตที่รุนแรงของผูสูงอายุ   เชน หูแวว ประสาทหลอน อาการสับสนเรื่อง
วัน เวลา สถานที่และบุคคล กลางคืนไมนอน เดินวุนวาย  หรือมีอาการขับถายไม
เปนที่  พฤติกรรมเปนเด็กทารก  หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมก็ได             
ในกรณีที่สมองเสื่อมมาก ๆ  

 
3. ดานสังคม  
       จากสภาพรางกายที่เสื่อมถอย และการเกษียณอายุราชการ 
ทําใหหนาที่และบทบาทลดลงกวาเดิม อาจเกิดภาวะดังตอไปน้ี  

- ผูสูงอายุตองเปลี่ยนจากคนที่เคยดูแลผูอื่นมาอยูในความ
ดูแลของคนในครอบครัว  
- ผูสูงอายุจะคิดวาตนเองหมดคุณคาเปนภาระใหลูกหลาน  
โดยเฉพาะถาผูใกลชิดไมใหความสนใจ 
- การพบปะเพื่อนฝูง หรือออกไปสังสรรคนอกบานนอยลง  สงผลให
ผูสูงอายุเกิดอาการซึมเศราอยางรุนแรง ถึงขั้นทํารายตนเองได  
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     ปญหาสุขภาพในวัยผูสูงอายุ                
 จากการเปลี่ยนแปลงและภาวะเสื่อมถอยของรางกายในวัยผูสูงอายุดังที่กลาว

มาขางตน สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพได 2 ดาน ไดแก ดานรางกาย  ดานจิตใจ อารมณ
และสังคม  

1. ดานรางกาย  ทําใหเกิดภาวะเจ็บปวยและโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน  

• โรคเบาหวาน  
อันตรายอาจเกิดจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูง หรือตํ่า ทําใหมีอาการหมดสติได  

และนอกจากนั้นภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอาจทําใหเกิดทางเดินของเสนเลือดไมดี เมื่อ
เปนแผลจะหายยาก  การรักษาจึงตองคุมระดับของน้ําตาลในรางกาย หากแผลลุกลาม
มาก จะตองตัดอวัยวะนั้นทิ้ง 

• โรคความดันโลหิตสูง 
เกิดจากผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว ทําใหหลอดเลือดแคบ สงผลใหการ

ไหลเวียนของเลือดไมสะดวก    
•      โรคอัลไซเมอร   
เปนอาการเกี่ยวกับระบบสมองที่ทําใหความทรงจําสูญเสียไป มีปญหาในการ

ตัดสินใจ  การรับรูในดานตางๆ ลดนอยลง  ทําใหความสามารถในการดูแลตนเองลด
นอยลงดวย ครอบครัวจึงจําเปนตองใหการดูแลอยางใกลชิด 

• โรคมะเร็ง  
มะเร็งไมไดเกิดจากกรรมพันธุ แตเกิดขึ้นเองในเนื้อเยื่อหรือเซลลของกระดูก 

ทําใหเกิดความผิดปกติ เซลลขยายตัวเร็ว จนไปกดกระดูก หรืออวัยวะสําคัญ เชน 
ประสาท หรือ เสนเลือดเกิดอาการผิดปกติ ทําใหกระดูกกรอนถึงกับตองสูญเสียอวัยวะ
ในสวนนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการแพรกระจายของมะเร็งไปยังปอด ตับ ลําไส สมอง 
จนกระทั่งเสียชีวิต  

• รูมาตอยท           
เปนอาการของขอตออักเสบ เน้ือเยื่อบวมขึ้น เอ็นขาด 

 อาจเปนที่มือ หัวเขา ขอเทา น้ิวเทา ทําใหอวัยวะดังกลาวใชการไมได 
เพราะการเจ็บปวด พิการเสียรูป การรักษาบางครั้งตองผาตัด  
และใชยารวมกัน 
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• เกาท   
พบในผูที่รับประทานอาหารไมถูกตอง มีประวัติทางกรรมพันธุหรือทางเลือด 

อาจเปนโรคไต มีการคั่งของกรดยูริค มักจะเปนที่หัวแมเทา เกิดการเจ็บปวดจนใส
รองเทาไมได บางครั้งถึงกับเดินไมไดเลย ผูเปนโรคนี้ ควรระมัดระวังในการเลือก
รับประทานอาหาร ควรเลิกทานอาหารเครื่องในสัตว  ยีสต  ถั่วบางประเภท หนอไม             
เปนตน ฯลฯ  

• โรคทางสายตาและการมองเห็น     
วัยผูสูงอายุมีโอกาสเกิด ตอหิน ไดงาย เน่ืองจากการ

ผลิตนํ้าตาลดลง ทําใหตาแหงและเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุ
ตาไดงาย บางรายอาจพบมีนํ้าตามากกวาปกติ ซึ่งเกิดจากการ
อุดตันของทอนํ้าตา  

 โรคตาตอกระจก เปนภาวะที่กระจกตาหรือ 
เลนสตาขุน จนแสงไมสามารถผานเขาไปไดตาม 
ปกติ เพราะสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบของ
เลนสตา นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากกรรมพันธุ อุบัติเหตุ หรือจากการติดเชื้อ 

2. ดานจิตใจ อารมณและสังคม   เปนปญหาที่มีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายเชนกัน ทั้งจากความเจ็บปวยและการเปลี่ยนแปลงบทบาทใน
ครอบครัวและในสังคม  ทําใหเกิดปญหา   ไดแก   

• โรคซึมเศรา  จะมีอาการแสดงออกทางอารมณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน 
เบื่ออาหาร ไมมีสมาธิ เบื่อหนาย ทอแท ไมสนใจสิ่งแวดลอม บางครั้งถามีอาการ
ซึมเศรามาก ๆ อาจมีความคิดอยากตายได   

• วิตกกังวล  จะมีความวิตกกังวลทั้งในเรื่องของตนเอง ลูกหลาน หรือ
บุคคลในครอบครัว  เชน กลัวตนเองจะถูกทอดทิ้ง กลัวลูกหลานไมสนใจ กลัวจะเปน
ภาระใหครอบครัว ทําใหผูสูงอายุคิดมากและเกิดความวิตกกังวล  

• นอนไมหลับ นอนยากกวาปกติ และตื่นเชามืด อาจจะจากปญหาทาง
จิตใจที่มีความกังวล หรืออาจจะปญหาทางสุขภาพกายก็ได เชน จากการทองผูก ปวด
เขา  กังวลเกี่ยวกับภาวการณเจ็บปวยเรื้อรังของตนเอง เปนตน  

• การแยกตัวจากสังคม และสิ่งแวดลอม จากการเปลี่ยนแปลงบทบาท
และหนาที่  หรือจากการเกษียณอายุราชการ 
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การเกิดอุบัติเหตุในวัยผูสูงอายุ  
ผูสูงอายุมักจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย เน่ืองจากมีการเสื่อม

ของอวัยวะตางๆ เชน มองเห็นไมชัด หรือจากความออนแรงของ
กลามเน้ือเขา ขา ทําใหเดินสะดุดหรือตกบันไดได   นอกจากนี้
การไดรับยาบางตัวนานๆ เชน ยาลดความดันโลหิต อาจทําให
เกิดเสียสมดุลของระดับความดัน ทําใหเปนลมและเสียการทรง
ตัวได  ผูสูงอายุจึงควรปรับตัวในการเดิน ใหมีความระมัดระวัง
และใหชาลง เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได  และสิ่งที่
ตามมาจากอุบัติเหตุอาจทําใหเกิดความพิการได   

 ผูสูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะพิการมาก เน่ืองจาก
สุขภาพที่ออนแออยูแลวหากมีสุขภาพแยลงอีก จะเกิดขอจํากัด
ในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งจากความเสื่อมของอวัยวะและจากความ
พิการที่เกิดขึ้นรวมกับโรคตางๆ เชน อัมพาต เปนตน   

ยิ่งผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น จํานวนผูพิการในหมูผูสูงอายุก็ยิ่งมากขึ้นเทาน้ัน จึง
ควรจะตองเตรียมการปองกันและการรักษา ตลอดจนโครงการใหความรูแกผูสูงอายุเพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุของความพิการ รวมทั้งตองฝกอบรมเจาหนาที่ดาน
สุขภาพสําหรับดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังและพิการดวย 

 
 

                           สิทธิของผูสูงอายุ 
                            สวนมากผูสูงอายุมักจะอยูแตภายในบานทําใหโอกาสในการรับ
บริการทางดานสุขภาพนอยลง  ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดสิทธิ
ผูสูงอายุตามมาตรา 11 ไวหลายประการ ที่สําคัญเชน   ใหมีการจัดบริการทาง
การแพทยและการสาธารณสุข ที่ใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ   
ใหมีการจัดการศึกษา การศาสนาและขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต   
ใหมีการจัดการประกอบอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม  ใหมีการจัดการพัฒนาตนเอง
และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน  การ
ชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะ ตามความเหมาะสม  การไดรับการยกเวนคาเขา
ชมสถานที่ของรัฐ   การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปน การ
สังเคราะหเบี้ยยังชีพ ปจจุบันได  เดือนละ 500 บาทแกผูสูงอายุทุกคน และผูสูงอายุที่มี
ความพิการจะไดรับเบี้ยพิการเพิ่มอีกดวย    
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กิจกรรมสงเสริมที่ทําใหวัยผูสูงอายุมีสุขภาพดี 
 

1. มีการรวมกลุม
ของผูสูงอายุ โดยมีการ
จัดต้ังชมรม หรือกลุมของ
ผูสูงอายุในแตละหมูบาน 
โดยไดรับการสนับสนุน
จากชุมชนในทุกภาคสวน  

 
2. มีการดําเนิน

กิจกรรมของกลุมผูสูงอายุ   
กา รจั ดกิ จ ก ร รมสร า ง
สุขภาพ อาจใช ตามหลัก 
6 อ. คือ อนามัย
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  อ า ห า ร 
อารมณ ออกกําลังกาย 
อบายมุข และอุบัติเหตุ  

  
3. อยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ   โดยประเมินจากภาวะการมี

สุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม เชน มีฟนที่ใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ มีดัชนีมวล
กายอยูในเกณฑปกติ /หรือรอบเอวอยูในเกณฑปกติ  ชวยตนเองและผูอื่นไดตามอัตภาพ 
และ ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง เปนตน 

 
            4.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแผนงานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น มีคณะกรรมการจัดทําแผน   มีการจัดสมัชชา / ประชาคม  มีการ
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่องจิตอาสาในชุมชน เพ่ือดูแลผูสูงอายุที่บาน และมี
การสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนย/สถานที่ เพ่ือใชในการดําเนินงานดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ในชุมชน    
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แนวทางการดูแลวัยผูสูงอายุ   
          แนวทางการดูแลวัยผูสูงอายุที่สําคัญมี 2 ประการ ไดแก การ
ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ และการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ  เปนการประเมิน
แบบหลายมิติ ทั้งทางสุขภาพกาย การกระทํากิจวัตรประจําวัน  สุขภาพ
ทางจิต และภาวะทางสังคม  
 
การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ รายละเอียด 
การประเมินสุขภาพทางกาย - เปนการวัดสุขภาพทางกายที่จะตัดสินสุขภาพใน

ภาพรวม โดยใชการตรวจคัดกรองโรค เปนวิธีในการ
คนหาความผิดปกติของโรคหรือปญหาดานสุขภาพ  
โรคที่พบบอยและควรคัดกรอง เชน  ความดันโลหิต
สูง  โรคเบาหวาน   

การประเมินการทํากิจวัตรประจําวัน    
 

- ตรวจสอบเรื่องของการอาบน้ํา  
- ตรวจสอบเรื่องของการแตงตัว  
- ตรวจสอบเรื่องของการรับประทานอาหาร  
- ตรวจสอบเรื่องของการเคลื่อนยาย  
- ตรวจสอบเรื่องของการกลั้นปสสาวะ อุจจาระ 
- ตรวจสอบเรื่องของการเดิน เปนตน 

การประเมินสุขภาพทางจิต - การประเมินการรูคิดและภาวะอารมณ โดยการ
สอบถามเกี่ยวกับความจํา การรับรูเวลา สถานที่ 
บุคคล การคํานวณ การมีสมาธิ และการคิดตัดสินใจ 

การประเมินภาวะทางสังคม - ประเมินเครือขายทางสังคม เชน การติดตอกับ
ญาติมิตรและเพื่อน มีบุคคลที่ไววางใจหรือไม   
- ประเมินการสนับสนุนทางสังคม เชน การ
ชวยเหลือทางดานการเงิน เครื่องใช  
- ประเมินการสนับสนุนทางอารมณ  เครือขายทาง
สังคมทีเ่พียงพอจะเปนการปองกันความเครียดและ
ชวยใหเกิดความสามารถในการทําหนาที่  
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2. การสรางเสริมสุขภาพ    ผูสูงอายุมีความ

เสื่อมถอยของอวัยวะตางๆ จึงควรมีการสรางเสริมเพ่ือให
อวัยวะตางๆ ยังคงสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ    

 
 

การสรางเสริม
สุขภาพ รายละเอียด 

การสรางเสริม
สุขภาพทาง
กาย   
 

 -  การออกกําลังกาย   จะตองกระทําอยางสม่ําเสมอ และพอดี จะเปน
การออกกําลังกายที่ดีท่ีสุด  

 -  อาหาร  ผูสูงอายุตองไดรับอาหารอยางเพียงพอและเหมาะสม อาหาร
โปรตีน ควรเนนโปรตีนจากปลา พวกปลาเล็ก ปลานอยและไก
มากกวาโปรตีนจากเนื้อ  และควรเลือกดื่มนมพรองไขมันบํารุงกระดูก 
เพิ่มอาหารประเภทผลไม ผัก จะชวยไมใหทองผูก  

 -  ผูสูงอายุควรพยายามศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสภาพทางกายและจิตใจ 
ตลอดจน แนวทางปฏิบัติบํารุงรักษาสุขภาพ เพื่อชะลอความเสื่อม
โทรมของรางกายและเพื่อสุขภาพจิตที่ดี  

  - การสรางวินัยใหกับตนเอง   การเดิน ยืน นั่ง นอน ใหอยูในลักษณะ
และทาที่ไมเสี่ยงตออันตราย เชน เวลานอนไมนอนทับแขน การนั่ง
ทํางานอยานั่งอยูในทาเดียวนานๆ  

 -  การใชเครื่องพยุงค้ําจุน (Support) เมื่อการทรงตัวไมดี ควรใชไมเทา 
หรืออยางนอยๆ ก็ใชรม ถาขาไมดีหรือการทรงตัวไมดีมากๆ อาจตอง
ใชเครื่องชวยค้ําจุนที่มั่นคงยิ่งกวาไมเทา เชน ราวสําหรับเกาะใน
หองน้ํา, บันได การใช walkerเปนตน 

การสรางเสริม
สุขภาพ
ทางดานจิตใจ

     ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมคอยได จะรูสึกวาตัวเองเปนภาระแก
ครอบครัวและลูกหลาน คนในครอบครัวตองทําความเขาใจความรูสึกของ
ผูสูงอายุ เชน ใหความดูแลเอาใจใสไมแสดงอาการรําคาญ หรือรังเกียจ ไม
วาทางสีหนา ทาทางหรือดวยวาจา และการใหเกียรติและเคารพนบนอบ
ตอผูสูงอายุ 

การสรางเสริม
สุขภาพทาง
สังคม   

      ใหผูสูงอายุมีโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นองในวัยเดียวกัน 
การมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับบุคคลที่รูสึกหรือคุนเคยมาในอดีต 
แลกเปลี่ยนประสบการณ ถือเปนความสุขอยางยิ่งของผูสูงอายุ  
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยผูสูงอาย ุ
 

1. โครงการการประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ  
2. โครงการตรวจวัดสายตาและแกไขปญหาการมองเห็นไมชัดในกลุม

ผูสูงอายุ  
3. โครงการตรวจสุขภาพชองปากและแกไขปญหาเรื่องการบดเคี้ยวใน

กลุมผูสูงอายุ  
4. โครงการสงเสริมความปลอดภัยในบานสําหรับผูสูงอายุ   
5. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  
6. โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ  
7. โครงการสงเสริมกิจกรรมการสงเสริมคุณคาผูสูงอายุตามประเพณี

และวัฒนธรรม 
8. โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  
9. โครงการพัฒนากลุมแกนนําในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  
10. โครงการการสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองของ

ผูสูงอายุ 
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ชื่อโครงการ  โครงการการประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ   

หนวยงานเครอืขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ    
3. งานเวชปฏิบัติชุมชน  หนวยชัณสูตรโรคของโรงพยาบาลชุมชน 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการคัดกรองและคนหาผูสูงอายุที่มีภาวะสุขภาพที่ผิดปกติ เพื่อที่
วางแผนการดูแลสุขภาพใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อสํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 
2. เพื่อคัดกรองอาการหรือโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ เชน  
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด 

ตัวชี้วัด -  ภาวะสุขภาพทางกาย  รอยละของการพบโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิต เปนตน  มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ /หรือรอบเอวอยูใน
เกณฑปกติ     
- คาคะแนนภาวะสุขภาพทางจิตและอารมณ   
- คาคะแนนภาวะสุขภาพทางสังคม 

กลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน    
กิจกรรมหลัก 1. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางกาย  เชน  การชั่งน้าํหนัก วัด

สวนสูง ประเมินคาดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิตและประเมินภาวะ
ผิดปกติ วัดระดับน้ําตาลในเลือดและประเมินภาวะผิดปกติ  การวัด
ระดับไขมันในเสนเลือด   
2. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางจิตและอารมณ 
3. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางสังคม  

สถานที่ใหบริการ 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ   
3. พื้นที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมินผล 1. สํารวจจํานวนผูสูงอายุที่เขารับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ 
2. ผลการตรวจประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูสูงอายุทุกคนไดรับการประเมินภาวะสุขภาพ 
2. สามารถจําแนกภาวะสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนได    
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ชื่อโครงการ โครงการตรวจวัดสายตาและแกไขปญหาการมองเห็นไมชัดใน
กลุมผูสูงอายุ  

หนวยงานเครอืขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ    
3. คลินิกโรคตาในโรงพยาบาล 
4. รานแวนตา 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการชวยแกไขปญหาทางสายตา  โดยการตรวจวัดสายตา และ
ตรวจอาการที่มองเห็นไดไมชัดในผูสูงอายุ และประสานงานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการรักษา 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อประเมินการมองเหน็  
2. เพื่อชวยใหผูสูงอายุสามารถมองเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

ตัวชี้วัด ผูสูงอายุไดรับการตรวจและแกไขปญหาทางสายตาทุกคน  
กลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน 
กิจกรรมหลัก 1.  ตรวจประเมินภาวะทางสายตา การมองเห็น ตอเนื้อ   ตอกระจก 

2.  ประสานงานกับหนวยบรกิารคลินิกตาในการสงตอผูมีปญหา
เกี่ยวกับโรคทางตา 
3.  ประสานงานกับผูจัดจําหนายแวนตาสําหรับผูสูงอาย ุ
4.  ดูแลใหผูสูงอายุไดรับการแกไขปญหาทางสายตาทุกคน 

สถานที่ใหบริการ 1.  องคกรบรหิารสวนตําบล/เทศบาล 
2.  สถานบริการระดับปฐมภูมิ   
3.  พื้นทีท่ี่เปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมินผล 1.  สํารวจจํานวนการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ 
2.  สํารวจจํานวนผูสูงอายุไดรับการแกไขปญหาทางสายตา 
3.  สํารวจความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  ผูสูงอายุมปีญหาทางสายตาลดลง 
2.  ผูสูงอายุไดรับการแกไขปญหาทางสายตาทุกคน 
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ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพชองปากและแกไขปญหาเรื่องการบด
เคี้ยวในกลุมผูสูงอายุ  

 

หนวยงานเครอืขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ    
3. หนวยบริการทันตกรรมของ 
   โรงพยาบาลชุมชน  
4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการชวยแกไขปญหาในชองปาก  โดยการประเมินภาวะสุขภาพ
ในชองปาก การทําฟนปลอม 

 

วัตถุประสงคหลัก 1.  เพื่อประเมินภาวะสุขภาพในชองปาก การบดเคี้ยว 
2. เพื่อใหผูสูงอายุมีฟนในการบดเคี้ยวไดอยางสมบูรณ 

 

ตัวชี้วัด -รอยละผูสูงอายุมีสุขภาพชองปากที่ดีและไดรับการแกไขปญหา
เรื่องการบดเคีย้ว  

 

กลุมเปาหมาย  ผูสูงอายุทุกคน  
กิจกรรมหลัก 1. จัดหนวยบรกิารเคลื่อนที่เพื่อใหบริการการตรวจประเมินภาวะ

สุขภาพในชองปาก 
2. ประสานงานกับหนวยบรกิารคลินิกทันตกรรม   ในการสงตอผูมี
ปญหาเกี่ยวกับโรคในชองปาก 
3. ประสานงานกับหนวยบรกิารทันตกรรมในการจัดทําฟนปลอม
สําหรับผูสูงอายุ 

 

สถานที่ใหบริการ 1. สํานักงานองคกรบรหิารสวนตําบล/เทศบาล   
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ   
3. พื้นที่ที่เปนศูนยกลางในชุมชน   

 

วิธีการประเมินผล 1.  สํารวจจํานวนการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ 
2.  สํารวจจํานวนผูสูงอายุไดรับการแกไขปญหาทางชองปาก และมี
ฟนปลอม 
3. สํารวจความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรม 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูสูงอายุมีปญหาทางชองปากลดลง 
2. ผูสูงอายุไดรับการแกไขปญหาทางชองปากทุกคน 
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ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมความปลอดภัยในบานสําหรับผูสูงอายุ    

หนวยงานเครอืขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล    
2. องคกรเอกชนดานการกอสราง  
3. หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการปรับปรุงสภาพภายในบานใหเหมาะสําหรับผูสูงอายุในการใช
ชีวิตประจําวัน 

วัตถุประสงคหลัก เพื่อสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ 
ตัวชี้วัด อัตราการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุในบาน    
กลุมเปาหมาย บานที่มีผูสูงอายุทุกหลัง 
กิจกรรมหลัก 1. สํารวจสภาพบานของผูสูงอายุ  เชน ทางเขา-ออก บาน  บันได  ที่

นอน หองน้ํา  หองครัว  เปนตน 
2. วิเคราะหสภาพบานที่อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุตอการใช

ชีวิตประจําวัน เชน หองน้ําที่เหมาะสมควรเปนลักษณะที่พื้นไมลื่น 
มีราวเกาะ โถสวมควรเปนชนดินั่ง ไมควรเปนชนิดนัง่ยอง 

3. รวมกับคนในครอบครัวเพือ่หาแนวทางในการปรับปรุงใหเหมาะสม 
4. หาแหลงสนับสนุนในการปรับปรุงสภาพบาน 
5. ประเมินผลการปรับปรุงสภาพบานของผูสูงอายุ  

สถานที่ใหบริการ บานของผูสูงอายุ 
วิธีการประเมินผล 1. สํารวจสภาพการปรับปรุงบานของผูสูงอาย ุ

2. สํารวจความพึงพอใจของผูสงูอายุและคนในครอบครัว 
3. สํารวจสถิติการการเหตุภายในบานของผูสูงอายุ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูสูงอายุอยูในบานที่มีความปลอดภัย 
2. ไมเกิดอุบัติเหตุกับผูสูงอายุภายในบาน 
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ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ    
หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ    
3. ครูสอนการออกกําลังกาย 

 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการสงเสริมใหมีการกิจกรรมทางดานการออกกําลังกายที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุในชุมชน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงทางรางกายของผูสูงอายุ 

 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1.  เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
2.  เพ่ือปองกันการเกิดโรคทางกาย และภาวะแทรกซอนตางๆ เชน ขอ
ติด น้ําตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เปนตน  

 

ตัวชี้วัด -    กิจกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ชนิด ประเภท ของการออก
กําลังกาย    

 

กลุมเปาหมาย 1. กลุมผูสูงอายุ 
2. กลุมแกนนําผูดูแลผูสูงอายุ  
3. กลุมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ 

 

กิจกรรมหลัก 1.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีกลุมการออกกําลังกาย  
2.  จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
3.  สนับสนุนการหาอาสาสมัครหรืองบประมาณในการจางผูนําในการ
ออกกําลังกายตางๆ  เชน  การรําไทเกก  การบริหารลมปราณไทชิ-ซี่กง    
หรือการออกกําลังกายตามรูปแบบศิลปะนาฏศิลปพ้ืนบาน เพ่ือเปน
แบบอยางและเปนผูนําในการออกกําลังกายแตละวัน  
4.  จัดเตรียมสถานที่สําหรับการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 
5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 

 

สถานที่ใหบริการ ในพ้ืนที่ (ขึ้นกับความเหมาะสมและความสะดวกของผูสูงอายุในการ
มารวมกิจกรรม )  

 

วิธีการประเมินผล 1. สํารวจจํานวนการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
2. สํารวจการจัดตั้งกลุมการออกกําลังกาย 
3. สํารวจชนิด ประเภทของการออกกําลังกาย  

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีกลุมการออกกําลังของผูสูงอายุ 
2. ผูสูงอายุเขารวมการออกกําลังกายไดอยางสม่ําเสมอ 
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ชื่อโครงการ โครงการ สรางเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ  

หนวยงานเครือขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ    
3. วัด สถานปฏิบัติธรรม 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนกิจกรรมทางดานการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจและอารมณ เพ่ือให
ผอนคลาย มีจิตใจที่ผองใส  

วัตถุประสงคหลัก 1. เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่แจมใส เบิกบาน 
2. เพ่ือใหผูสูงอายุมีความผอนคลาย  มีกิจกรรมคลายเหงา 

ตัวชี้วัด - จํานวนกิจกรรมการสงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี 
- รอยละผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี 

กลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน 
กิจกรรมหลัก 1. จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดรวมกลุมกันและแลกเปล่ียนภูมิปญญาการ

ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันผานเวทีการอบรม 
2. กิจกรรมปฏบัิติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาเพื่อใหประชาชนมี
ความสุขทางใจและสงผลดีตอรางกาย 
3. สรางเสริมสุขภาพใจรวมกลุมผูสูงอายุทํากิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ เชน การเพาะเห็ดฟาง  กิจกรรมประดษิฐดอกไมจันทน เปนตน  
4. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

สถานที่ใหบริการ 1. หอประชุมสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. พ้ืนที่ในชุมชน      
3. วัด 

วิธีการประเมินผล 1. สํารวจจํานวนการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจและ
อารมณ 
2. สํารวจจํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพทางจิตใจและอารมณ 
3. สํารวจความพึงพอใจและความสุขในการรวมกิจกรรม 
4. แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพทางจิตและอารมณอยาง
สม่ําเสมอ 
2.  ผูสูงอายุมีจิตใจที่แจมใสและเบิกบาน 
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 ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมกิจกรรมการสงเสริมคณุคาผูสูงอายุตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

 หนวยงานเครอืขาย 1. องคกรบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ    
3. วัด สถานปฏิบัติธรรม   4. โรงเรียน  

 

 สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนกิจกรรมที่เสริมสรางความมีคุณคา 
ของผูสูงอายุ ประเพณีและวัฒนธรรมใน 
ทองถ่ิน โดยเนนการมีสวนรวมของทุกคน 
ในชุมชน 

 

 วัตถุประสงคหลัก 1. เพ่ือสรางเสริมความมีคุณคาของผูสูงอายุ  
   ประเพณีและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือสรางการอยูรวมกันในสังคมของครอบครัวและชุมชน 
3. เพ่ือสงเสริมขวัญและกําลังใจของผูสูงอายุ 

 

 ตัวชี้วัด - จํานวนกิจกรรมการสงเสริมคุณคาผูสูงอายุตามประเพณีและวัฒนธรรม
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
- รอยละของความรูสึกมีคุณคาในผูสูงอายุ 

 

 กลุมเปาหมาย 1. กลุมผูสูงอายุ    2. ผูนําชุมชน    3. ครอบครัว  

 กิจกรรมหลัก 1. ปลูกฝงแนวคิดเกี่ยวกับความกตัญูตอผูมีพระคุณ  บิดา มารดา และ
ผูสูงอายุ ไมปลอยทอดทิ้งใหชีวิตดวยความยากลําบาก 

2. จัดกิจกรรมวันกตัญู  ในวันสงกรานต  เพ่ือสงเสริมขวัญและกําลัง
ใหกับผูสูงอายุ โดยการรดน้ําดําหัว ขอพร 

3. จัดการแสดงความเคารพผูสูงอายุในวันสําคัญอ่ืนๆ ตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ 

4. การติดตามประเมินผล 

 

 สถานที่ใหบริการ 1. หอประชุมสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
2. พ้ืนที่ในชุมชน ขึ้นอยูกับสถานที่จัดกิจกรรมตามประเพณีทองถ่ิน 

 

 วิธีการประเมินผล 1. สํารวจการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมคุณคาผูสูงอายุ 
2. สํารวจจํานวนกิจกรรมสงเสริมคุณคาผูสูงอายุ 
3. สํารวจความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม 

 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้น  
2. ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุมากขึ้น  
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ชื่อโครงการ โครงการสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ   

หนวยงานเครอืขาย 1. องคการบรหิารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
3. งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการสงเสรมิกลุมของผูสูงอายุ ใหรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพื่อสรางเสริมสุขภาพ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก  การออก
กําลังกายหรือการวัดรอบเอวหรือการเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ เปนตน หมายเหตุ การจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ อาจใช 
ตามหลัก 6 อ. คือ อนามัยสิ่งแวดลอม  อาหาร อารมณ ออกกําลัง
กาย  อบายมุข อุบัติเหตุ ซึง่อาจจัดสลับกันเดือนละกิจกรรมได  

วัตถุประสงคหลัก เพื่อใหมีการดําเนินการของชมรมของผูสูงอายุ ในการทํากิจกรรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ 

ตัวชี้วัด - ชมรมผูสูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพรวมกันทุกเดือนอยางนอยเดือน
ละครั้ง (ตัวชี้วัดตามกพร. อางอิงจากกรมอนามัย ป 2551)   

กลุมเปาหมาย  ผูสูงอายุทุกคน 
กิจกรรมหลัก 1. รวมประชุมรวมกับชมรมผูสูงอายุ 

2. รวมกันวางแผน กําหนดกิจกรรมในการดําเนินการของชมรม 
3. ชวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม  
4. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพผูสูงอายุ 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
3. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในแตละชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. สํารวจจํานวนสมาชิกในชมรมรวมกิจกรรมครั้งละไมนอยกวา   
10 คน  

2. สํารวจมีการดําเนินกิจกรรมของชมรมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง    
12 (ครั้ง/ป)  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  ผูสูงอายุมกีารรวมกลุมดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
2.  มีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุจากการจัดต้ังชมรม
อยางตอเนื่อง 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุมแกนนําในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  

หนวยงานเครอืขาย 1. องคการบรหิารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
3. งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล  

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

-   เนนการสรางเสริมศักยภาพในดานความรู เจตคติและทกัษะใน
การดูแลผูสูงอายุ 

วัตถุประสงคหลัก -  เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําในการดูแลผูสูงอายุ 
ตัวชี้วัด -  รอยละของความรู เจตคติ และทักษะในการดูแลผูสูงอายุ 

-  จํานวนการดําเนินกิจกรรมในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของกลุม
แกนนํา 

กลุมเปาหมาย 1.  อาสาสมัครหรือจิตอาสาในหมูบาน 
2.  อบต., ผูนําชุมชน, อสม., และผูเกี่ยวของ 

กิจกรรมหลัก 1. การพัฒนาศักยภาพ  การอบรมความรู เจตคติและทักษะการ
ดูแลผูสูงอายุ 

2. การมอบหมายผูรับผิดชอบในงานการดูแลผูสูงอายุ  กําหนด
กิจกรรม และวางแผนการดูแลผูสูงอายุ 

3. การจัดกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ เชน การออก
กําลังกาย การประกอบอาหารสําหรับผูสูงอายุ  

4. กิจกรรมนนัทนาการ ศึกษาดูงาน  
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ เวทีพูดคุยสะทอนปญหาและ

ระดมสมองเพื่อแกปญหาและพัฒนาการดูแลผูสูงอายุ 
สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพผูสูงอายุ 

2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
3. สํานักงาน อบต./เทศบาล  

วิธีการประเมินผล 1. แบบประเมินความรู เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุ  

2. สํารวจกิจกรรมการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  แกนนํามีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น  

2.  แกนนําปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุไดมากขึ้น 
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ชื่อโครงการ โครงการการสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ    

หนวยงานเครอืขาย 1. องคการบรหิารสวนตําบล/เทศบาล 
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
3. งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย   4.  วัด     5. โรงเรียน   

สรุปสาระสําคัญ/
จุดเนนของโครงการ 

เนนการมีสวนรวมของทุกคนในชุมชนใหมีการบูรณาการเนนสงเสริม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุ 

วัตถุประสงคหลัก 1. เพื่อใหมีเครอืขายในการสนับสนุนการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
2. เพื่อใหเกิดการรวมมือกันในการดูแลผูสูงอายุ 

ตัวชี้วัด - จํานวนเครือขายเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
กลุมเปาหมาย 1. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล 

2. เจาหนาที่สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพืน้ที่ 
3. เจาหนาที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4. พระ         5. ครแูละนักเรยีน      6. ผูนําชุมชน    7. ผูสูงอายุ 

กิจกรรมหลัก 1. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อรวมประชุมปรึกษาและวาง
แผนการสรางเครือขาย  
2. แตงต้ังคณะกรรมการประจาํเครือขายการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
3. กําหนดเปาหมายของเครอืขายในการดูแลผูสูงอายุ 
4. วางแผน กําหนดกิจกรรมของเครือขายในการดูแลผูสูงอายุ 
5. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของเครอืขาย 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพผูสูงอายุ  
2. สถานบริการระดับปฐมภูมิ 
3. สํานักงาน อบต./เทศบาล หรือพืน้ที่ที่มีความเหมาะสมในแตละชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1.  สํารวจการติดตามการดําเนินงานของเครือขาย 
2.  สํารวจความพึงพอใจของผูสูงอายุ ในการดูแลจากเครือขาย  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เกิดการรวมตัวของบุคคลหรือหนวยงานที่ชวยในการดูแลผูสูงอายุ 
2. ผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมการดูแลตนเองจากเครือขาย   
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เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับคนพิการและทุพพลภาพ 
อโนชา ทัศนาธนชัย 

รัชนี สรรเสริญ 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

วรรณรัตน ลาวัง 

คนพิการ 
 จากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความพิการของ
ประชากรไทยครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2517 พบวามีคนพิการ
ทั้งสิ้น รอยละ 0.5 และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ในป 2517 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.7 ในป 2534 เพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 1.8 และในป พ.ศ. 2550 ไดมีการสํารวจความพิการ
ทั่วประเทศครั้งลาสุด พบวาประชากรมีความพิการ รอยละ 
2.9 หรือ1.9 ลานคน ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และ
เปนผูที่มีความลําบาก / มีปญหาสุขภาพประมาณ 1.8 ลาน
คน หรือคิดเปนรอยละ 97.9 ของประชากรที่มีความพิการ/มี
ความลําบากในการดูแลตนเอง  ความพิการที่พบมากคือ 
ความพิการทางดานรางกาย 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ไดใหความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับคนพิการ ไวดังน้ี 

คนพิการ หมายความวา  บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น  
การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู 
หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความตองการเปน
พิเศษที่จะตองไดรับการชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน  หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป 

 

การเปลี่ยนแปลงในคนพิการ 

  ความพิการที่เกิดขึ้นจะเปนลักษณะใดหรือจากสาเหตุใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความพิการซึ่งเกิดจากการไดรับอุบัติเหตุที่เปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งอยางกะทันหัน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางออมตอคน
พิการ ดังตอไปน้ี 
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การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย 
 การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนวา มีความผิดปกติไปจากบุคคล
ทั่วไป เชน การที่ตองการมีแขนขาลีบ แขนขาดวน ทํา
ใหเสียบุคลิกภาพ ขาดความสมบูรณของอวัยวะตางๆ 
เปนตน มีขอจํากัดไมสามารถทํากิจกรรมไดตามปกติ 
หรือมีความสามารถดอยลง 
 
การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ อารมณ  
 สําหรับการเปลี่ ยนแปลงทางดานจิตใจ 
อารมณน้ัน เปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากความพิการ
ทางดานรางกาย ที่ทําใหคนพิการเกิดความรูสึก เชน 
ความรูสึกทอแท หมดหวัง เครียด มองโลกหรือผูอื่นใน
แงราย ซึมเศรา  
 

การเปลี่ยนแปลงดานสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงดานสังคมเปนผลมาจากการที่คนพิการตองเผชิญกับเจตคติ
ทางลบของบุคคลรอบขางและการถูกแยกออกจากสังคม ทําใหคนพิการรูสึกดอย
คุณคา และมองตนเองวาเปนพลเมืองชั้นสองของประเทศ ที่ไมไดรับสิทธิเทาเทียม
เหมือนกับสมาชิกอื่นๆในสังคม จนสงผลใหคนพิการไมมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นมี
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหากไมสามารถปรับตัวได 
 

ประเภทของความพิการ  
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2545 ได

กําหนดประเภทของความพิการไว 5 ประเภท ไดแก (1) คนพิการทางการมองเห็น 
(2) คนพิการทางการไดยิน (3) คนพิการทางกายหรือทางการเคลื่อนไหว (4) คน
พิการทางอารมณและพฤติกรรม (5) คนพิการทางสติปญญา โดยมีขอจํากัดอัน
เน่ืองมาจากความพิการแตละประเภท และระดับความรุนแรงของความพิการ แตกตาง
กันดังน้ี  

1. คนพิการทางการมองเห็น หรือ คนตาบอด  หมายถึง  คนที่สูญเสียการ
เห็นต้ังแตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท  อาจแบงความรุนแรงเปน   2  ระดับ คือ 
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1) คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็น หรือไมสามารถ
มองเห็น ขอจํากัดของคนตาบอด คือ ไมสามารถเรียนรูโดย
การเห็น หรือการดู แตสามารถเรียนรูดวยประสาทการรับรู
อ่ืนๆ ทุกประเภท  คนตาบอดจึงใชอักษรเบรลลในการอาน และ
เขียน  และมักเดินทางดวยการใชไมเทาขาว และ  
2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนที่มีความบกพรองทางการ
เห็นเพียงบางลักษณะ  
ขอจํากัดของคนเห็นเลือนราง คือไมสามารถเห็น หรือเรียนรู
ดวยการเห็นเหมือนคนทั่วไป สามารถเห็นเฉพาะสิ่งที่มีขนาด
ใหญตามศักยภาพของแตละคน คนสายตาเลือนรางจึงอาน และเขียนดวยอักษรขนาดใหญ 
หรืออานโดยใชแวนขยายอักษร อาจใชหรือไมใชไมเทาขาว  หรืออักษรเบรลล 

2. คนพิการทางการไดยิน หรือ คนหูหนวก หมายถึง  คนที่สูญเสียการไดยิน
ตั้งแตระดับนอยจนถึงระดับรุนแรง อาจแบงความรุนแรง เปน 2 ระดับ  คือ  

1) คนหูหนวก หมายถึง  คนที่สูญเสีย
การไดยิน จนไมสามารถรับรู และเขาใจ
ขอมูลผานทางการไดยิน  ขอจํากัดของ
คนหูหนวก  คือไมสามารถเรียนรู และ
สื่อสารดวยการฟง และพูด คนหูหนวกจึง
เรียนรู และสื่อสารดวยการใชภาษามือ   
การอาน และเขียนหนังสือ รวมถึงใชการดู 
ดูปากหรือดูการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช
ในการพูด และดูสื่อตางๆ เชน สี และแสง 
เปนตน  
2) คนหูตึง  หมายถึง  คนที่มีการไดยินเหลืออยูพอที่จะรับขอมูล เรียนรู และ
สื่อสารดวยการไดยิน คนหูตึงสวนใหญจึงใชเครื่องชวยฟง   
ขอจํากัดของคนหูตึง คือ ไมสามารถรับรูขอมูลผานการไดยินครบถวน  อาจ
ไดยินไมชัดเจนเหมือนคนทั่วไป และมักจะพูดไมชัด ท้ังนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของแตละคน อยางไรก็ตามคนหูตึงมักสื่อสารดวยการฟง และพูด แตตองใช
การดูปาก หรอืดูการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใชในการพูดเพื่อชวยใหเขาใจเสียง
ท่ีไดยินมากขึ้น  รวมทั้งสื่อสารดวยการใชภาษามือ  การอานและเขียนรวมดวย   

3. คนพิการดานรางกาย หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพรองของ
รางกาย และการเคลื่อนไหว จึงไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรบางประการในชีวิตประจําวันได  
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เนื่องจากมีอวัยวะไมสมสวน  อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป  เชน กระดูก 
ขอ หรือกลามเนื้อผิดปกติ  เปนอัมพาต หรือออนแรง  เปนอัมพาตเนื่องจากสมองพิการ  
( Cerebral  Palsy – CP )  และ เจ็บปวย  เรื้อรังรุนแรง เปนตน   
ขอจํากัดของคนพิการดานรางกาย คือ มักไมสามารถใชอวัยวะบางสวน เคลื่อนไหวหรือ
เดินทางไดอยางคนทั่วไป  จึงอาจตองใชกายอุปกรณตางๆ เชน ไมค้ํายัน อุปกรณชวยเดิน 
เกาอ้ีเข็น แขนหรือขาเทียม เปนตน  สําหรับคนสมองพิการอาจมีขอจํากัดในการพูด พูด
ไมได พูดดวยความลําบาก พูดไมชัด ท้ังท่ีสามารถฟง และเขาใจเปนอยางดี 

4. คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม หมายถึง  คนที่มีความผิดปกติหรือ
ความบกพรองทางจิตใจ  หรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณ  ความคิด  จนไมสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมที่จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน  
ขอจํากัดของคนพิการทางจิต คือรับรู หรือสื่อสารในระดับจํากัด หรือไมรับรู ไมสามารถ
สื่อสารไดหรือบางคนสื่อสารอยางสับสน รวมท้ังอาจมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากคานิยมของ
สังคม เปนตน  

5. คนพิการทางสติปญญา  หรือ คนปญญาออน หมายถึง คนที่เรียนรู และ
พัฒนาทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตชากวาคนปกติท่ัวไป โดยเฉพาะในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย  การสื่อสาร  การดํารงชีวิตในสังคม การใช
สาธารณสมบัติ  การใชเวลาวาง การศึกษาและการทํางาน เปนตน  
ขอจํากัดของคนปญญาออน  คือ เรียนรูชา และอาจชวยเหลือตนเองไดจํากัดกวาคนทั่วไป 
คนปญญาออนใชวิธีการสื่อสารเชนเดียวกับคนทั่วไป แตมักมีพัฒนาการของภาษาทั้งความ
เขาใจภาษา และการพูดชากวาคนทั่วไปที่อยูในวัยเดียวกัน เขาใจเฉพาะคําศัพทงายๆ และ
ภาษาที่ไมซับซอน  และอาจพูดไมชัด 

 

ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของคนพิการ 
 

 โดยทั่วไป  คนพิการมักถูกมองวาเปนผูไรสมรรถภาพไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดอยางเต็มที่ มีขอจํากัดในการดําเนินชีวิต  กลาวโดยสรุปไดดังน้ี 

1. คนพิการทางการมองเห็น  
ปญหา 

- ไมสามารถเรียนรูไดดวยการดู หรือสังเกต 
แนวทางการดูแลแกไข 

- ในรายที่ตาบอด สามารถเรียนรูโดยใชอักษรเบรลลในการอาน และเขียน 
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- ในรายที่สายตาเลือนราง  สามารถมองเห็นเฉพาะสิ่งใหญตาม
ศักยภาพของแตละคน จึงสามารถอานไดโดยใชแวนขยายโดยอาจใช หรือไมใช อักษร
เบรลล และ อาจใชหรือไมใชไมเทาขาวในการเดินทาง 
 
2. คนพิการทางการไดยิน 

ปญหา 
- ไมสามารถเรียนรูและสื่อสารดวยการฟง 

การไดยินอยางครบถวนและมักมีการพูดไมชัด แตตองใช
การดูปาก หรือดูการเคลื่อนไหวของอวัยวะในการพูด เพ่ือ
ชวยใหเขาใจเสียงพูดที่ไดยินมากขึ้น 

 
แนวทางการดูแลแกไข 

- ใชกายอุปกรณ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชกับรางกายเพื่อชวยเหลือการ
เคลื่อนไหว เชน แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณประคองหรือดามหลัง อุปกรณดามมือ 
เปนตน แตโดยทั่วไป ขอบเขตที่แทจริงของกายอุปกรณ ยังรวมไปถึงอุปกรณอื่นๆที่ใช
กับรางกายดวย เชน ลูกตาเทียม ขอเขาเทียมที่ใชสําหรับผาตัดทดแทนเขาเดิมใน
ผูปวยขอเขาเสื่อม เปนตน และอุปกรณชวยเหลือการเคลื่อนไหวตางๆ เชน รถลอเข็น 
(Wheelchair) ไมเทา หรือ เรียนรูการใชภาษามือในรายที่ไมสามารถฟงได หูหนวก 
หรือเปนคนพิการทางการไดยิน เปนตน 
 
3. คนพิการทางรางกาย 

ปญหา 
- ไมสามารถใชอวัยวะบางสวน เคลื่อนไหว

หรือเดินทางไดอยางคนทั่วไป  เน่ืองจากมีอวัยวะไมสมสวน 
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งขาดหายไป กระดูก ขอ หรือกลามเนื้อ
ผิดปกติ เปนอัมพาต หรือ ออนแรง  

- กรณีที่เคลื่อนไหวรางกายไดนอยมาก เชน
อัมพาต อาจทําใหเกิดโรคแทรกซอนจากการติดเชื้อ และการ
นอนนานๆ ได 
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- กรณีสมองพิการ อาจมีขอจํากัดในการพูด พูดไมชัด พูดลําบาก หรือ
พูดไมได ทั้งที่สามารถฟงและเขาใจเปนอยางดี 
 
แนวทางการดูแลแกไข 

- คนพิการดานรางกายที่มีปญหาทางการเดิน ยืน หรือมีลักษณะการ
เคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เชน ออนแรง  หรืออวัยวะไมสมสวน เชน แขนหรือขาขาด จะตอง
ใชกายอุปกรณตางๆชวย เชน ไมเทา, ไมค้ํายัน,  Walker ,  เพ่ือชวยในการพยุงเดิน 
หรือใชรถเข็น  ในการเคลื่อนที่ เดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 ไมเทา    ไมค้ํายัน  Walker   เครื่องชวยพยุง 
 

- กรณีที่ สมองพิ ก าร  ไม ส ามารถ
เคลื่อนไหวได ควรไดรับการแนะนําถึงวิธีการดูแลเพ่ือ
ปองกันอาการแทรกซอนจากการนอนนานๆ เชน ปอด
บวม เปนตน  

- กรณีที่สมองพิการ มีขอจํากัดในการ
พูด ก็ควรไดรับการบําบัดฝกการพูด หรือเรียนรูในการ
ใชภาพ หรือภาษาอื่นเพื่อสื่อสาร 
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4. คนพิการทางดานจิตใจและพฤติกรรม 
ปญหา 

- การรับรู หรือสื่อสารในระดับจํากัด หรือไมสามารถรับรู ไมสามารถ
สื่อสารได หรือ สื่อสารในลักษณะสับสน รวมถึงอาจมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากคานิยม
ของสังคม 
 

แนวทางการดูแลแกไข 
- คนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ตองเสริมสรางความเขมแข็งทาง

จิตใจ ใหความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ชวยเหลือตนเอง และอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 

5. คนพิการทางดานสติปญญาและการเรียนรู 
ปญหา 

- การเรียนรูชา และอาจชวยเหลือตนเองไดจํากัด
กวาคนทั่วไป 

- การสื่อสาร โดยใชวิธีการเชนเดียวกับคนทั่วไป 
แตมักมีพัฒนาการของภาษาทั้งการเขาใจภาษา และการพูดชา
กวาคนปกติที่อยูในวัยเดียวกัน เขาใจเฉพาะคําศัพทงายๆ และ
ภาษาที่ไมซับซอน และอาจพูดไมชัด 
 

แนวทางการดูแลแกไข 

- ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
รับประทานอาหาร อาบน้ํา เปนตน 

- กระตุนและฟนฟูสมรรถภาพ ฝกหัดในการดูแลกิจวัตรประจําวัน  
- สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ดวยการพูดคุยบอยๆ ไมแยกเด็กออก

จากสังคมและชุมชน จัดใหมีการรวมกิจกรรมกับคนอื่นๆ 
- สงเสริมการเรียนรู โดยการฝกฝนบอยๆ โดยใชเวลาการฝกฝนในแต

ละครั้งไมนาน  
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ปญหาอุปสรรค และปจจัยสําคัญในการปรับตัว
ของคนพิการ 
 
 ความพิการแตละประเภทเปนเหตุใหคนพิการแตละ
คนเกิดขอจํากัดในการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน ดังน้ัน คน
พิการจึงจําเปนตองไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพที่สราง
เสริม และพัฒนาคนพิการใหสามารถปรับตัว และดําเนิน
ชีวิตในสังคมไดอยางเทาเทียมกับคนทั่วไป  คนพิการที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพอยาง
มีประสิทธิภาพ จะปรับตัวไดดี มีสุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดี  ในทางตรงกันขามคน
พิการที่มีอุปสรรคในการปรับตัวจะสงผลใหคนพิการมีปญหาสุขภาพจิต และ
บุคลิกภาพ  ดังน้ี 

1. สิทธิในการไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ เชน พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรบ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักประกันสุขภาพถวนหนา พรบ.สุขภาพแหงชาติ กฎกระทรวง 
และกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

2. ประสิทธิภาพของการวินิจฉัยความพิการ ประเมินศักยภาพคนพิการ  
และใหคําปรึกษาแนะแนวแกคนพิการและครอบครัว 

3. อายุที่เริ่มความพิการ เชน แรกเกิด  เด็ก ผูใหญ  ผูสูงอายุ 
4. ประเภทของความพิการ 
5. ระดับความรุนแรงของความพิการ และความพิการซอน 
6. เจตคติ  

6.1 เจตคติของคนพิการตอตนเอง และตอการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
6.2 เจตคติของครอบครัวคนพิการตอตนเอง คนพิการ และตอการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 
6.3  เจตคติของคนทั่วไป / ชุมชน ตอคนพิการ และตอการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 
7. การเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เชน สิทธิ  

โครงสรางการบริหาร  ระบบบริการ  บริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
กระตุนพัฒนาการ การเรียนรวม  ขอมูลขาวสาร 

8. ประสิทธิภาพของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
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8.1 ผูใหบริการ เชน เจตคติ ความรู  ทักษะ ความเปนสากล 
8.2 ระบบการใหบริการ เชน โครงสรางการบริหาร งบประมาณ 

คณะกรรมการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การแพทยทางเลือก การศึกษา
ทางเลือก การประสานงาน ระบบสงตอ  เครือขาย 

8.3 สื่อ  สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลือ เชน 
เหมาะสม  เทคโนโลยี 

9. ความพรอมของครอบครัวในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เชน เจตคติ 
ความรู ทักษะ ฐานะ  ความสัมพันธ ความมั่นคงของครอบครัว  

10. การมีสวนรวมของครอบครัวในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เชน เปน
กรรมการจัดทําแผนฟนฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล  

11. การมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เชน เปน
กรรมการจัดทําแผนฟนฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล  ฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 

12. เครื่องชวยคนพิการ กายอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
เชน กฎกระทรวง  

13. สภาพแวดลอม  
14. บริการสรางเสริม และรักษาสุขภาพทั่วไป 
15. บริการควบคุม / ปองกันโรค และความพิการ 

 

แนวทางการดูแลคนพกิารในชุมชน 
 
กลุมคนพิการและทุพพลภาพในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล สามารถเจรจาตกลงจัดบริการสุขภาพ
สําหรับคนพิการและทุพลภาพแบบเหมารวมหรือ
เปนรายๆ เพ่ิมเติมจากการใหบริการตามปกติ 
เชน การจัดหนวยแพทย หรือนักกายภาพบําบัด
ใหบริการฟนฟูสภาพหรือใหความรูแกคนพิการ 
หรือผู ดูแลคนพิการเชิ งรุกในชุมชนในราคา
คาบริการเพิ่มเติมจากราคามาตรฐานของหนวย
บริการหรือตามที่ตกลงกัน  โดยการสงเสริม
สุขภาพในกลุมคนพิการสามารถดําเนินการได 
ดังน้ี 
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 1. การปองกันความพิการอยางจริงจังและตอเนื่อง คนหาเฝาระวังความพิการ
ต้ังแตกอนคลอด ระหวางคลอด หลังคลอด ตลอดจนความพิการภายหลัง 
 2. สงเสริมความเทาเทียมในการดําเนินชีวิตในสังคม ใหกําลังใจ สงเสริม
แนวคิดแกผูพิการในการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคา 
 3. สงเสริมใหมีการจัดฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองแก
ครอบครัว ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ ในเรื่องการปองกัน ชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนาคน
พิการใหสามารถพึ่งตนเองได รวมทั้งรณรงคสรางความรูความเขาใจแกประชาชนและ
ชุมชนใหมีทัศนคติที่ดีและการยอมรับความเทาเทียมตอคนพิการ พรอมทั้งการสราง
จิตสํานึกที่ดีใหคนพิการเขาใจในสถานภาพของตนและสังคมถูกตอง ตอเนื่อง 
 4. สนับสนุนใหคนพิการไดรับบริการทางการแพทยและการฟนฟูสมรรถภาพ
อยางตอเน่ืองและกวางขวาง โดยเนนจัดบริการใหการรักษาพยาบาลแบบใหเปลาแก
คนพิการที่ยากจน 
 5. สงเสริมใหคนพิการไดรับบริการการศึกษาในทุกระดับ โดยเนนการเรียน
รวมในโรงเรียนปกติ สวนการศึกษาพิเศษน้ันใหมีเฉพาะเทาที่จําเปน 
 6. ใหมีบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพโดยเนนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะเด็กพิการดอย
โอกาสในชนบท 
 7. สงเสริมการรวมตัวของคนพิการในทุกระดับเพื่อชวยเหลือกันเองและ
สนับสนุนองคกรที่ทําหนาที่พัฒนาคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมงาน
บริการของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหสามารถพัฒนาคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 8. สนับสนุนครอบครัวที่มีคนพิการหรือเจ็บปวยเรื้อรังใหไดรับความชวยเหลือ
จากชุมชนและบริการของภาครัฐและเอกชนอยางเหมาะสมทันการและทั่วถึง 
 9. จัดสวัสดิการสังคม โดยใหเบี้ยยังชีพแกคนพิการที่มีสภาพความพิการ
รุนแรงจนไมสามารถฟนฟูสมรรถภาพตามกระบวนการที่มีอยูได 
 

สิทธิของคนพิการ 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ มีความจําเปนอยางยิ่งตอคนพิการ 650 ลาน
คนทั่วโลกเพราะเหตุวากติกาหรือกฎหมายระหวางประเทศกอนหนาน้ีขาดความ
ชัดเจนและไมครอบคลุมถึงมิติที่คนพิการสามารถเขาถึง และใชประโยชนได โดยที่
สาระหลักของ “อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ” ซึ่งเปนเครื่องมือขับเคลื่อนใหสังคมได
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ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครอง และสงเสริมสิทธิของคนพิการ โดยเนนที่การ
ขจัดอุปสรรคจากภายนอกซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ และการแกไขความเสียเปรียบทาง
สังคมของคนพิการ ซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเปนอยางยิ่ง ประกอบดวยหลักการ ๒ ประการ ไดแก 

1. การพัฒนาสังคม (Social Development) เปนการกําหนดมาตรการที่มุง
พัฒนาบริการในดานตางๆ เพ่ือชวยใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตางๆอยางเทา
เทียมกับบุคคลทั่วไป 

2. การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ ซึ่ง
รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติและการสรางหลักประกันความเสมอภาคในทุกมิติ 
(Non-Discrimination and Equality) โดยเนนหลักการเขาถึงและใชประโยชนจาก
สภาพแวดลอมและสิ่ งอํ านวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ(Accessibility) 
ประกอบดวย 

1) การปรับสภาพแวดลอม ทางกายภาพ อาคารสถานที่ รวมถึงการ
คมนาคมขนสง สารสนเทศและการสื่อสาร และบริการตางๆ ฯลฯ ใหคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางเทาเทียมกับคนทั่วไป โดยการออกแบบที่เปน
สากลและเปนธรรม (Universal Design) ตอคนทุกกลุม เชน การออกแบบและกอสราง
สวมใหคนทุกกลุมรวมถึงคนพิการที่ใชเกาอี้เข็นสามารถใชไดอยางเทาเทียมกับคน
ทั่วไป การออกแบบบริการขอมูลผาน Website หรือสื่ออีเล็กทรอนิกสอื่นใดใหอยูใน
รูปแบบที่ทุกคน รวมถึงคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได เปนตน  

2) การ จัดใหมี เทคโนโลยีสิ่ งอํ านวยความสะดวก (Assistive 
Technology) สําหรับคนพิการแตละประเภท เชน เครื่องชวยฟงสําหรับคนหูหนวก 
โปรแกรมอานจอภาพคอมพิวเตอรสําหรับคนตาบอด หรือปายบอกทางซึ่งใชภาษาที่
งายตอความเขาใจ เปนตน 

3) การใหความชวยเหลืออยางเหมาะสมหรือสมเหตุผล(Reasonable 
Accommodation) เพ่ือลดการเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการแตละประเภท เชน การ
จัดบริการลามภาษามือใหแกคนหูหนวก การใหมีผูชวยคนพิการสําหรับคนพิการที่มี
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ความตองการจําเปนพิเศษ อันไมอาจตอบสนองไดโดยวิธีการทั่วไป รวมถึงความ
ชวยเหลือเพ่ือใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

ดังน้ัน คณะอนุกรรมาธิการดานคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา และ
เครือขายคนพิการ จึงตองการเรียกรองใหรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของไดบริหาร
ราชการแผนดิน โดยเรงดําเนินการตามเจตนารมณของ  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ “อนุสัญญา
วาดวยสิทธิคนพิการ” อยางเรงดวน จริงจัง ตอเนื่อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ปลดเปลื้องความยากจน ความดอยโอกาส และความเสียเปรียบในการดํารงชีวิตของ
คนพิการ พรอมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกกรณี  

4.  เครือขายในการดูแลคนพิการ 
 

 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย http://www.tddf.or.th 
 สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย http://www.cdpt.or.th 
 ศูนยคนพิการเชียงใหม   http://www.disabled.infothai.com 
 มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ใน  

     พระบรมราชินูปถัมภ 
http://www.blind.or.th 

 มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด http://www.fepblind.ksc.net.th 
 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  
(ส.พ.ค.) 

http://www.waddeeja.com 

 ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย              
(ขาเทียมของไทย) 

http://www.thailegs.com 

  มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ http://www.fcdthai.org/ 
  บานราชาวดี สถานสงเคราะหเด็กพิการ
ทางสมองและปญญา 

http://www.banrajawadee.or.th 

  องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก 

http://www.dpiap.org 

  สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ http:// www.oppd.opp.go.th 
  ศูนยอาชีพออทิสติกไทย http://www.geocities.com/thaiautismce

nter/about.html 



 

  

91 

 
 

โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพ 
 

1. โครงการรณรงคตรวจประเมินความพิการเพื่อการฟนฟู สมรรถภาพ และจด
ทะเบียนคนพิการ 

2. โครงการฟนฟูสมรรถภาพและใหการชวยเหลือคนพิการที่อยู หางไกล  และ
ทุรกันดาน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลคนพิการ 
4. โครงการปรับสภาพแวดลอมเพ่ือคนพิการ 
5. โครงการฟนฟูสมรรถภาพและปองกันภาวะแทรกซอนใน คนพิการทางกาย 
6. โครงการฟนฟูสมรรถภาพและปองกันภาวะแทรกซอนใน คนพิการทาง

สติปญญา 
7. โครงการฟนฟูสมรรถภาพและปองกันภาวะแทรกซอนใน   คนพิการ ทางจิต

และอารมณ 
8. โครงการตรวจรางกายประจําปคนพิการ 
9. โครงการสนับสนุนสื่อ และเครื่องชวยคนพิการเพื่อ สนับสนุน การฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 
10. โครงการ รวมดวย ชวยกัน ชุมชนสมานฉันท ใหความสําคัญ คนพิการ 
11. โครงการเฝาระวังความพิการ 
12. โครงการนําพระเยี่ยมบาน ใหคนพิการคลายทุกข 
13. โครงการสงเสริมศักยภาพของครอบครัวในการเลี้ยงดูคนพิการ 
14. โครงการสงเสริมการใชกายอุปกรณ  
15. โครงการสงเสริมการศึกษาและการสื่อสารผานอักษรเบรลล 
16. โครงการเทคนิคการสื่อสารโดยใชภาษามือ 
17. โครงการกายภาพบําบัดสําหรับผูพิการทางกาย 
18. โครงการแลกเปลี่ยนกําลังใจ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการดูแลผูปวยจิตเวช 
20.  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลคนพิการทางสติปญญา 
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ชื่อโครงการ โครงการ  การรณรงคตรวจประเมินความพิการเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพและจดทะเบียนคนพิการ 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการตรวจประเมินความพิการเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและจด
ทะเบียนคนพิการทุกประเภทและในทุกชวงอายุ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. คนพิการที่ไมมีสิทธิอ่ืนใด ไดรับสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาและระบุสิทธิคน
พิการ 

2. คนพิการที่ไมมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา แตยังไมไดระบุประเภทสิทธิคน
พิการ ไดรับการระบุประเภทสิทธิคนพิการ 

3. สนับสนุนใหคนพิการไดรับการจดทะเบียนตาม พรบ. สงเสริมและพฒันาฯ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการใน

ดานตางๆ 
กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภท และทุกชวงอายุ 
กิจกรรมหลัก 1. การคนหาและนําพาคนพิการมารับการตรวจประเมินและจดทะเบียน 

2. ตรวจประเมินความพิการของหนวยบริการ 
3. ทะเบียนผูมีสิทธิประเภทคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
4. จดทะเบียนคนพิการ 
5. ประชาสัมพันธใหความรูแกคนพิการ ในเรื่อง สิทธิประโยชนของคนพิการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประโยชนของคนพิการ 
สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 

2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิธีการประเมินผล 1. จํานวนคนพิการในพื้นที่ท่ีจดทะเบียนตามประเภทของความพิการ 

2. จํานวนคนพิการที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
3. ความพึงพอใจของคนพิการ/ผูดูแล 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนพิการไดรับการขึ้นทะเบียนและไดสิทธิประโยชนของคนพิการในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประโยชนของคนพิการตาม พรบ.  

2. ขอมูลพื้นฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติและความพรอมของคนพิการ 
3. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการสาธารณสุข เปนตน 
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ชื่อโครงการ โครงการ การฟนฟูสมรรถภาพและใหการชวยเหลือคนพิการที่อยู
หางไกลและทุรกันดาน 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนการฟนฟูสมรรถภาพและใหการชวยเหลือคนพิการที่อยูหางไกล
และทุรกันดาน 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อใหการชวยเหลือคนพิการในดานปจจัยพื้นฐาน 
2. เพื่อบริการจดทะเบียนคนพิการ ในรายที่ยังไมไดจดทะเบียน 
3. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามสภาพความพิการ 

กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภทและทุกชวงอายุ ท่ีอยูหางไกลและทุรกันดาน 

ตัวชี้วัด รอยละ80 ของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการใน
ดานตางๆ 

กิจกรรมหลัก 1. สํารวจคนพิการและจดทะเบียนคนพิการในรายที่ยังไมไดจดทะเบียน 
2. ใหการชวยเหลือคนพิการในดานปจจัยพื้นฐาน ตามสภาพความเปนอยู 
3. ใหบริการฟนฟูสภาพคนพิการ  ตามความพิการของแตละคน  เชน 

กายภาพบําบัด ไมเทาขาว รถเข็น เปนตน 
4. ใหคําแนะนําในการจัดสภาพแวดลอมของบานใหเหมาะสมกับความพิการ 

เชน การทําราวเกาะเดิน เปนตน 
5. ใหคําแนะนําคนพิการและผูดูแลและสุขวิทยาสวนบุคคลของคนพิการ 

สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมินผล 1. จํานวนคนพิการในพื้นที่ท่ีจดทะเบียนตามประเภทของความพิการ 
2. จํานวนคนพิการที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
3. จํานวนคนพิการและประเภทของความพิการที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  คนพิการในเขตทุรกันดารไดรับการขึ้นทะเบียนและไดสิทธิประโยชนของ
คนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสิทธิประโยชนของคน
พิการตาม พรบ.  

2. ขอมูลพื้นฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติและความพรอมของคนพิการ 
3. คนพิการไดรับการฟนฟูสภาพคนพิการ ตามความพิการของแตละคน 
4. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรภายนอก

ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการสาธารณสุข เปนตน 
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ชื่อโครงการ โครงการ การพัฒนาศักยภาพผูดูแลคนพิการ 
หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหผูดูแลคนพิการ ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องคนพิการ และมีทักษะ
ในการดูแลชวยเหลือ ฟนฟูไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1.  เพื่อใหผูดูแลคนพิการ มีความรู ความเขาใจ และการจัดบริการเพื่อคนพิการ 
2.  เพื่อใหผูดูแลคนพิการ มีทักษะในการใหดูแล ชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนาคนพิการ 

ไดเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
3. เพื่อใหผูดูแลคนพิการ มีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการและครอบครัวมีการถายทอดองค

ความรู ทักษะการบริการและพัฒนาคนพิการใหแกครอบครัวและชุมชน 
กลุมเปาหมาย กลุมผูดูแลคนพิการทุกประเภทในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) รอยละ 100 จาก จปฐ. 10 

กิจกรรมหลัก เปนโครงการอบรมผูดูแล โดยใหความรูและฝกทักษะ ดังนี้ 
1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการและสิทธิประโยชนตางๆ 
2. บทบาทของผูดูแลในการชวยเหลือคนพิการ 
3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสาเหตุของความพิการ และความรูเกี่ยวกับการประเมิน
สภาพปญหาของคนพิการ 

4. ฝก เทคนิคการฝกคนพิการตามประเภทความพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติ กิจวัตรประจําวันได (Daily living skills training) เชนการชวยเหลือคน
พิการทางการมองเห็น  การสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ
เคลื่อนไหวสําหรับคนพิการ 

5. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการใชวัสดุในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกและการปรับ
สภาพแวดลอม  ของบานและชุมชนที่เหมาะสมแกคนพิการ 

สถานที่ใหบริการ -  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่หรือ 
-  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมินผล 1.  จํานวนคนพิการที่เขารวมอบรม และประเภทของความพิการ 
2.  จํานวนผูดูแลที่เขารับการอบรม 

3.  ทักษะของผูดูแลในการใหการชวยเหลือคนพิการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ใหผูดูแลคนพิการ ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องคนพิการ  
2. ผูดูแลมีทักษะในการดูแลชวยเหลือ ฟนฟูไดอยางเหมาะสม 
3. ผูดูแลคนพิการมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการและครอบครัว 
4. เกิดเปนองคความรูถายทอดกันเองในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะและบริการ 
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ชื่อโครงการ โครงการ การปรับสภาพแวดลอมเพื่อคนพิการ 
หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหคนพิการทุกประเภท ไดมีสภาพแวดลอมที่สะดวก
และปลอดภัย ตอการดําเนินชีวิต 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือใหคนพิการไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการดําเนิน
ชีวิต 

2. เพ่ือใหเกิดความรวมมือของชุมชนเพื่อดูแลคนพิการที่ดําเนินชีวิต
อยูในสังคม 

กลุมเปาหมาย กลุมผูดูแลคนพิการทุกประเภทในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ80 ของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับ

คนพิการในดานตางๆ 
และ รอยละ 50 ของโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมหลัก 1. สํารวจพื้นที่สาธารณะ เชน หองนํ้าสาธารณะ ทางเดิน ฟุตบาท 
เปนตน 

2. ใหการชวยเหลือคนพิการในดานปจจัยพ้ืนฐานในลักษณะ
ชั่วคราว ตามสภาพความเปนอยู เชนทําทางเดินที่สะดวกสําหรับ
รถเข็นของคนพิการ เปนตน 

3. ใหคําแนะนําในการจัดสภาพแวดลอมของหมูบานใหเหมาะสม
กับความพิการ เชน การทําราวเกาะเดิน เปนตน 

สถานที่ใหบริการ พ้ืนที่สาธารณะ 
วิธีการประเมินผล ความพึงพอใจของคนพิการในการใชบริการสาธารณะตางๆ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนพิการไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 

2. เกิดความรวมมือของชุมชนเพ่ือดูแลคนพิการที่ดําเนินชีวิตอยูใน
สังคม 
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ชื่อโครงการ การฟนฟูสมรรถภาพและปองกันภาวะแทรกซอนของผูพิการทางกาย 
หนวยงาน
เครือขาย 

• สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของ
โครงการ 

โครงการนี้เนนใหคนพิการทางรางกายไดฟนฟูสมรรถภาพและคัดกรองปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากความพิการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อสํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  
2. เพื่อการฟนฟสูมรรถภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการตามลักษณะ

ความพิการ 
3. เพื่อคัดกรองอาการ โรค หรืออาการแทรกซอน เชน ขอติดแข็งจากไมขยับขอนานๆ  
4.  เพื่อรวมกันวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพระหวางหนวยงาน ผูดูแลและคนพิการ 

กลุมเปาหมาย คนพิการทางรางกายในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ80 ของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการในดานตางๆ 
กิจกรรมหลัก 1. สํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และขอจํากัดในการเคลื่อนไหว 

2. วางแผนการดูแลรวมกันระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูดูแล และคนพิการเอง 
3. มีการจัดอบรมในการใชกายอุปกรณ และสงเสริมการทํากลุม(การเปดโอกาสให

ผูดูแล และผูพิการ มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณตรง เชน เรื่องการปรับตัว
ในระยะแรก และการดูแลที่เหมาะสม เปนตน)ท่ีเหมาะสมกับลักษณะความพิการ 

4. จัดบริการการทํากายภาพบําบัด เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ รวมกับการใหความรูเพื่อ
นําไปปฏิบัติเองที่บาน 

5. เปดโอกาสใหผูดูแลและคนพิการได สอบถามในประเด็นเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ 
รางกายและอาการแทรกซอนจากความพิการ พรอมเสนอแนะวิธีการดูแลที่ถูกตอง 

6. ประเมินผลโครงการตามที่วางแผนไว 
สถานที่ใหบริการ 1. สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชมุชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 

2. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิธีการ
ประเมินผล 

1. จํานวนผูดูแลและคนพิการที่เขารวมงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1.  ทราบปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  
2.  เกิดการฟนฟูสมรรถภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการตามลักษณะ

ความพิการ 
3. คัดกรองอาการ หรือโรค หรืออาการแทรกซอน เชน ขอติดแข็งจากไมขยับขอนานๆ  
4. เกิดความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพระหวางหนวยงาน ผูดูแล และคนพิการ 
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ชื่อโครงการ โครงการ การฟนฟูสมรรถภาพและปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการทาง
สติปญญา 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหคนพิการทางรางกายไดฟนฟูสมรรถภาพและคัดกรองปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนจากความพิการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อสํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  
2. เพื่อการฟนฟสูมรรถภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการตาม
ลักษณะความพิการ 
3. เพื่อคัดกรองอาการ โรค หรืออาการแทรกซอน 
4.  เพื่อรวมกันวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพระหวางหนวยงาน ผูดูแล และคน
พิการ 

กลุมเปาหมาย คนพิการทางสติปญญาในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการ ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาน โดยสห

วิชาชีพ 
กิจกรรมหลัก 1. สํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  

2. วางแผนการดูแลรวมกันระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูดูแล และคนพิการ 
3. มีการจัดอบรมในการใชกายอุปกรณ และสงเสริมการทํากลุมที่เหมาะสมกับ
ลักษณะความพิการ 
4. จัดบริการการทํากายภาพบําบัด เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ รวมกับการให
ความรูเพื่อนําไปปฏิบัติเองที่บาน 
5. เปดโอกาสใหผูดูแลและคนพิการได สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาวะ
สุขภาพ รางกายและอาการแทรกซอนจากความพิการ พรอมเสนอแนะถึงวิธีการ
ดูแลที่ถูกตอง 
6. ประเมินผลโครงการตามที่วางแผนไว 

สถานที่ใหบริการ 1.  บาน 
2.  สถานีอนามยั ศูนยสุขภาพชมุชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ หรือ 
3.  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนผูดูแลและคนพิการที่เขารวมงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ทราบปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  
2. เกิดการฟนฟูสมรรถภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการ 
3. คัดกรองอาการ หรือโรค หรืออาการแทรกซอน  
4.  เกิดความรวมมือดานฟนฟูสมรรถภาพระหวางหนวยงาน ผูดูแล และคนพิการ 
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ชื่อโครงการ โครงการ การฟนฟูสมรรถภาพและปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการ
ทางจิตใจและอารมณ 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• องคกรบริหารสวนทองที่ 
สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหคนพิการทางรางกายไดฟนฟูสมรรถภาพและคัดกรองปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนจากความพิการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อสํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  
2. เพื่อการฟนฟสูมรรถภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการ 
3. เพื่อคัดกรองอาการ หรือโรค หรืออาการแทรกซอน 
4. เพื่อรวมวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพระหวางหนวยงาน ผูดูแล และคนพิการ 

กลุมเปาหมาย คนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการ ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาน โดยสห

วิชาชีพ 
กิจกรรมหลัก 1. สํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  

2. วางแผนการดูแลรวมกันระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูดูแล และคนพิการ 
3. มีการจัดอบรมในการใชกายอุปกรณ และสงเสริมการทํากลุมที่เหมาะสมกับ
ลักษณะความพิการ 
4. จัดบริการการทํากายภาพบําบัด เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ รวมกับการให
ความรูเพื่อนําไปปฏิบัติเองที่บาน 
5. เปดโอกาสใหผูดูแลและคนพิการได สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาวะ
สุขภาพ รางกายและอาการแทรกซอนจากความพิการ พรอมเสนอแนะถึงวิธีการ
ดูแลที่ถูกตอง 
6. ประเมินผลโครงการตามที่วางแผนไว 

สถานที่ใหบริการ 1. บาน 
2. สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่หรือ 
3. สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนผูดูแลและคนพิการที่เขารวมงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

1. ทราบปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ  
2. เกิดการฟนฟูสมรรถภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนของคนพิการ 
3. คัดกรองอาการ หรือโรค หรืออาการแทรกซอน  
4. เกิดความรวมมือดานฟนฟูสมรรถภาพระหวางหนวยงาน ผูดูแล และคนพิการ 



 

  

99 

ชื่อโครงการ โครงการ การตรวจรางกายประจําปคนพิการ 
หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่

• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 
สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหการคัดกรองและคนหาคนพิการที่มีภาวะสุขภาพที่
ผิดปกติ เพื่อที่วางแผนการดูแลสุขภาพใหเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
ของคนพิการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อสํารวจและคนหาปญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของคนพิการ 
2. เพื่อคัดกรองอาการหรือโรคที่พบบอยในแตละวัยของคนพิการ เชน  
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด ในคนพกิารที่มี
อายุมากกวา 35 ปขึ้นไปหรือมีภาวะเสี่ยงสูง เปนตน 

กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภทในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการ ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาน 

โดยสหวิชาชีพ 
กิจกรรมหลัก 1. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางกาย  เชน  การชั่งน้ําหนัก วัด

สวนสูง ประเมนิคาดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิตและประเมิน
ภาวะผิดปกติ วัดระดับน้ําตาลในเลือดและประเมินภาวะผิดปกติ  
การวัดระดับไขมันในเสนเลือด   

2. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางจิตและอารมณ 
3. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางสังคม 

สถานที่ใหบริการ 1.   สํานักงานองคกรบริหารสวนตําบล หรือ 
2.   สถานบริการระดับปฐมภูมิ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน   
      ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่หรือ 
3.    บานหรือพืน้ที่ท่ีเปนศูนยกลางในชุมชน   

วิธีการประเมินผล 1. จํานวนคนพิการที่มาเขารับการตรวจรางกายเปนประจําทุกป 
2. ความพึงพอใจของคนพิการ/ผูดูแล 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนพิการไดรับการคัดกรองโรคและการตรวจรางกายเปนประจํา
ทุกป 

2. ขอมูลพื้นฐานภาวะสุขภาพ ความรู ทัศนคติและความพรอมของ
คนพิการ 

3. เกิดความรวมมือที่ดีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สถานบริการ
สาธารณสุข เปนตน 
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ชื่อโครงการ โครงการ การสนับสนุนสื่อ และเครื่องชวยคนพิการ เพื่อ
สนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหมีการสนับสนุนสื่อ และเครื่องชวยคนพิการ เพื่อ
สนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

โครงการนี้เนนใหเกิดสนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยใช
สื่อและเครื่องชวยพิการตางๆ  

กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภทในทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ80 ของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคน

พิการในดานตางๆ 
กิจกรรมหลัก 1. ประเมินสภาพความพิการ  

2. เตรียมความพรอมและประเมินความตองการสื่อและเครื่องชวย
คนพิการ 

3. รวมกันวางแผนการดูแล โดยเจาหนาที่ ครอบครัวผูดูแล และคน
พิการ เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ  

4. รวบรวมปญหาและความตองการในการใชสื่อและเครื่องชวย 
5. วางแผนแกไขปญหารวมกันในทีม 
6. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2. บานหรือที่พัก 
3. สํานักงาน อบต.  หรือพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในแตละชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. จํานวนคนพิการและผูดูแล ครอบครัวที่เขารวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนพิการไดรับการสนับสนุนในดานสื่อและเครื่องชวยคนพิการ 
2. คนพิการไดรับความปลอดภัยและสะดวกสบายจากการใชสื่อและ

เครื่องชวย 
3. เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานและการมีสวนรวมของผูดูแล

และคนพิการในการวางแผนและรวมกันดูแลเครื่อง 
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ชื่อโครงการ โครงการ รวมดวย ชวยกัน ชุมชนสมานฉันท ใหความสําคัญ
คนพิการ 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหการรวมกลุมของคนพิการ รวมกันดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

วัตถุประสงคหลัก 
 

เพ่ือใหมีการจัดต้ังชมรมคนพิการ ในการทํากิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ และรวมฟนฟู โดย
ชุมชน 

กลุมเปาหมาย กลุมผูดูแลและคนพิการทุกประเภทและทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) รอยละ 

100 จาก จปฐ.10 
กิจกรรมหลัก 1. รวบรวมสมาชิกชมรม 

2. จัดต้ังประธานและคณะกรรมการชมรมคนพิการ 
3. รวมกันวางแผน กําหนดกิจกรรมในการดําเนินการของชมรม

คนพิการ 
4. วางแผนดําเนินการในสวนของการฟนฟูสมรรถภาพหรือ

พัฒนาอาชีพรวมกัน 
5. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2. สํานักงาน อบต.  หรือพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในแตละชุมชน 

วิธีการประเมินผล 1. มีสภาคนพิการเปนศูนยรวบรวมผลงานคนพิการดานตางๆ  
2. จํานวนคนพิการผูเขารวมเปนสมาชิก 
3. จํานวนผลงานของกิจกรรมการดําเนินงานของชมรมคนพิการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. มีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของคนพิการจากการจัดต้ังชมรม 
2. คนพิการมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกัน 

 
 
 



 

 

102 

 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ โครงการ นําพระเยี่ยมบาน ใหคนพิการคลายทุกข 
หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหการดูแลดานจิตวิญญาณแกคนพิการ โดยพระภิกษุ
สงฆ ใหคนพิการไดทําบุญและรับฟงธรรมะเพื่อคลายทุกข 

วัตถุประสงคหลัก 
 

เกิดการดูแลดานจิตวิญญาณแกคนพิการ โดยพระภิกษุสงฆ ใหคน
พิการไดทําบุญและรับฟงธรรมะเพื่อคลายทุกขที่บานพัก 

กลุมเปาหมาย คนพิการทุกประเภทและทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาน 

โดยทีมสหวิชาชีพ 
กิจกรรมหลัก 1. สํารวจและวางแผนการเยี่ยมบาน ระหวางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

รวมกับพระภิกษุสงฆ 
2. แจงใหคนพิการและครอบครัวทราบถึงวันที่ และเวลาในการเขา

เยี่ยม เพ่ือใหไดเตรียมครอบครัวและสิ่งของหากตองการจะทําบุญ 
3. ใหคนพิการไดรวมกับฟงธรรมะและสนทนาธรรม เพ่ือใหเกิดความ

ผอนคลาย 
4. ประเมินผลของการดําเนินโครงการ 

สถานที่ใหบริการ บาน ที่พัก 
วิธีการประเมินผล 1. ระดับความพึงพอใจจากคนพิการและครอบครัว 

2. ระดับความเครียด หรือ ระดับความเจ็บปวดของคนพิการ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนพิการและครอบครัวผูดูแล ไดรับการผอนคลายความทุกขใจ 

2. กระตุนการมีสวนรวมของชุมชน  ผูนําในชุมชนและพระสงฆ 
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ชื่อโครงการ โครงการ สงเสริมศักยภาพของครอบครัวในการเลี้ยงดูคนพิการ 
หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้ เนนใหการใหกําลังใจและการสงเสริมศักยภาพของ
ครอบครัว ในการเลี้ยงดูคนพิการ 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. สงเสริมศักยภาพของครอบครัวในการดูแล เลี้ยงดูคนพิการ 
2. เพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวของผูดูแล 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวและคนพิการทุกประเภทและทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) รอยละ 100 

จาก จปฐ.10 
กิจกรรมหลัก 1. ประเมินศักยภาพของครอบครัวในการเลี้ยงดูคนพิการ ถึง

วิธีการและคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
2. ใหความรูที่ถูกตองในการดูแลคนพิการ 
3. รวมกันวางแผนการดูแล พูดคุยถึงปญหาในการดําเนินการ

ตางๆ 
4. ใหกําลังใจและสงเสริมศักยภาพในการดูแลคนพิการของ

ครอบครัว 
5. ประเมินการดําเนินโครงการ 

สถานที่ใหบริการ บาน 
วิธีการประเมินผล ระดับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ครอบครัวสามารถดูแลคนพิการไดอยางถูกตองเหมาะสม  

2. คนพิการไดกลับเขาสูสังคม และชุมชน สิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย 
3. ครอบครัวคนพิการ สามารถดําเนินการและใหความรูผูอื่นใน

ชุมชนเกี่ยวกับการวิธีปฏิบัติตนที่ถูกตองของคนพิการได 
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ชื่อโครงการ โครงการ กายภาพบําบัดสําหรับคนพิการทางกาย 
หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 

• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
สรุปสาระสําคัญ/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหคนพิการทางกาย ไดรับการตรวจ คัดกรองและฟนฟู
สมรรถภาพโดยการทํากายภาพบําบัด 

วัตถุประสงคหลัก 
 

คนพิการทางกาย ไดรับการตรวจ คัดกรองและฟนฟูสมรรถภาพโดย
การทํากายภาพบําบัด 

กลุมเปาหมาย คนพิการทางกายทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาน 

โดยทีม สหวิชาชีพ 
กิจกรรมหลัก 1.  สํารวจและคัดกรองความพิการทางกาย 

2.  วางแผนการฟนฟูสมรรถภาพรวมกัน ระหวางเจาหนาที่  
นักกายภาพบําบัดและ ผูดูแล คนพิการ  
3.  นัดวันทํากายภาพบําบัดอยางตอเนื่อง เพ่ือประสิทธิภาพในการทํา  
4.  ใหความรูในการปฏิบัติ เพ่ือใหผูดูแลสะดวกในการนําไปใชไดจริง 
5.  ดําเนินการประเมินโครงการ 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2. บาน 
3. สํานักงาน อบต.  หรือพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในแตละชุมชน 

วิธีการประเมินผล -  จํานวนคนพิการที่เขารับการทํากายภาพบําบัด 
-  ระดับความพึงพอใจของการเขารวมโครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ - คนพิการทางกาย ไดรับการตรวจ คัดกรองและฟนฟูสมรรถภาพ
โดยการทํากายภาพบําบัด 

- เกิดความรวมมือในการปฏิบัติการดูแลคนพิการในระดับสหสาขา 
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ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการดูแลผูปวย
จิตเวช 

หนวยงานเครือขาย • สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที ่
• งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปสาระสําคญั/ 
จุดเนนของโครงการ 

โครงการนี้เนนใหนําภูมิปญญาทองถิ่นในแตละทองที่  เพื่อนํามาพัฒนา
ในการดูแลผูปวยจิตเวช ในแบบยั่งยืน 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อใหคนพิการมีสุขภาพจิตที่แจมใส เบิกบาน 
2. เพื่อใหคนพิการมีความผอนคลาย  มีกิจกรรมคลายเหงา 
3. เพื่อใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการดูแลผูปวยจิตเวช 

กลุมเปาหมาย คนพิการทางกายทุกชวงอายุ 
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของคนพิการที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่บาน โดย

ทีมสหวิชาชีพ 
กิจกรรมหลัก 1. จัดกิจกรรมใหคนพิการทางจิตและอารมณไดรวมกลุมกันและ

แลกเปลี่ยนภูมิปญญาการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันผานเวทีการอบรม 
2. กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาเพื่อใหประชาชนมี
ความสุขทางใจและสงผลตอรางกาย 
3. สรางเสริมสขุภาพใจรวมกลุมคนพิการทางจิตทํากิจกรรมตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่ เชน การเพาะเห็ดฟาง   กิจกรรมประดิษฐ
ดอกไมจันทน  เปนตน  
4. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

สถานที่ใหบริการ 1. ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชนในพื้นที่ 
2. บาน 
3. สํานักงาน อบต.  หรือพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในแตละชุมชน 

วิธีการประเมนิผล 1. การเขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพทางจิตใจและอารมณ 
2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพทางจิตใจและอารมณ 
3. ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.  คนพิการทางจิตใจและอารมณ เขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ทางจิตและอารมณอยางสม่ําเสมอ 
2.  คนพิการทางจิตใจและอารมณจิตใจที่แจมใสและเบิกบาน 
3.  เกิดการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและรักษาวัฒนธรรมการดูแลตอไป 
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เมนูสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
ครอบครัวและชุมชน 

ณัชชากัญญ  ดวงม่ัง 
            อโนชา ทัศนาธนชัย 

     รัชนี สรรเสริญ 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

วรรณรัตน ลาวัง 

ครอบครัว  
 

ครอบครัว คือ หนวยที่เล็กที่สุดในสังคมซึ่งประกอบดวยสมาชิกต้ังแต 2 คน
ขึ้นไปมาอาศัยอยูดวยกัน อาจมีความสัมพันธกันทางสายโลหิต โดยการแตงงาน หรือมี
ความรักความผูกพันตอกัน  

เมื่อหลายครอบครัวอยูใกลชิด ในบริเวณเดียวกันก็จะกลายเปนชุมชน หาก
คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ก็จะสงผลใหชุมชนเปนชุมชนที่ดี และเปนชุมชนเขมแข็ง  
  
1. ครอบครัว สําคัญไฉน 
   ครอบครัวเปนที่หลอหลอมและอบรมสมาชิกในครอบครัว ซึ่งถือเปนสถาบัน
เริ่มตนของสังคมทุกสังคม ดังน้ัน สถาบันครอบครัวจึงมีความสําคัญในการพัฒนาคน ชวย
ในการขจัดปญหาความรุนแรงตางๆ ทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม สงผลใหเกิด
ครอบครัวที่มีคุณภาพ และชุมชนที่เขมแข็งตอไป  
 
  ถาสถาบันครอบครัวมีความอบอุน สมาชิกในครอบครัวยอมมีความสุข และ
มีสุขภาพดีทุกดาน หากทุกครอบครัวอบอุนยอมจะทําใหชุมชนอบอุนหรือเปนชุมชน
เขมแข็งตอไปได 
 

ฉะนั้น ครอบครัวอบอุน จึงเปนการที่คนในครอบครัวไดใชชีวิตรวมกันดวย
ความรัก ผูกพัน ปรารถนาดีตอกัน มีความรับผิดชอบ เอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน มีสวน
รวมทุกขรวมสุข ปรึกษาหารือ และแกปญหารวมกันในบรรยากาศที่สงบสุข ซึ่งจะนําไปสู
ความเปนครอบครัวที่เขมแข็งได 
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2. ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพของครอบครัว  
 ครอบครัวมีสมาชิกหลายคนอาศัยอยูรวมกัน มีความแตกตางกันในเรื่องอายุ 
วุฒิภาวะ หรือแมแตอารมณของแตละคน ซึ่งอาจทําให
เกิดปญหาสุขภาพของครอบครัวขึ้นได ซึ่งสามารถจําแนก
ได ดังน้ี  

 
2.1 พัฒนาการครอบครัว 

 พัฒนาการครอบครัว เปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับครอบครัว เปนระยะๆ มักเกิดจากการหดหรือ
ขยายขนาดครอบครัว ซึ่งระยะของครอบครัวแบงได ดังน้ี  
 2.1.1 เริ่มตน ครอบครัวจะเริ่มต้ังแตสมรสจนกระทั่งภรรยาตั้งครรภบุตรคนแรก   
 2.1.2 เลี้ยงดู พอแมเลี้ยงดูบุตร ต้ังแตแรกเกิดจนบุตรคนแรกอายุ 25 ป  
 2.1.3 กอนวัยเรียน บุตรกอนวัยเรียน เริ่มจากอายุ 2.6 ป – 5 ป   
 2.1.4 วัยเรียน บุตรวัยเรียน นับ
จากบุตรคนแรกอายุ 6 – 12 ป  
 2.1.5 วัยรุน บุตรวัยรุน นับจาก
บุตรคนแรกอายุ 13 - 20 ป  
 2.1.6 สรางครอบครัว การแยก
ครอบครัวใหม นับจากบุตรคนแรกแยกตัว
ออกจากบานมามีอาชีพของตน หรือแตงงาน 

2.1.7 ครอบครัววัยกลางคน 
ครอบครัวที่บุตรสวนใหญหรือทั้งหมดแยก 
ครอบครัวไป  

 2.1.8 ครอบครัววัยชรา ครอบครัววัยชราเริ่มจากภายหลังเกษียณราชการแลว 
เริ่มสูญเสียคูสมรส  

 
จากพัฒนาการของครอบครัวที่ทําใหแตละชวงมีความแตกตางกัน ทําใหผูที่เปน

พอแม หรือหัวหนาครอบครัวตองรับบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป ดวยเหตุน้ีพันธกิจของ
ครอบครัวจึงแตกตางกันไป ซึ่งเปนความรับผิดชอบในการทําใหคนในครอบครัวเจริญเติบโต
ตามระยะตางๆ และทําใหครอบครัวมีความสุข  
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2.2 ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของครอบครัว 
 แมวาครอบครัวจะเปนหนวยของสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุด แตก็ใชวาจะไมมีปญหา
เกิดขึ้น และเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลวมักจะตามมาดวยความโกรธ ความฉุนเฉียว ความ
ขัดแยง จนอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวได ปญหาที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกได 
ดังน้ี  

2.2.1 ความรุนแรงในครอบครัว 
การ เกิ ดความรุ นแร งหรื อทํ า ร า ย ร า ง ก าย 

ประกอบดวยอารมณโกรธ และพฤติกรรมกาวราว ซึ่ง
ความรุนแรงในครอบครัว แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1) การทํารายทุบตีภรรยา เกิดขึ้นไดทุกชน
ชั้ น ในสั ง คม  สา เหตุ เ กิ ด จ า กค วามขั ด แย ง ใ น
ครอบครัว ถาปลอยทิ้งไวเปนเวลานานจนไมสามารถ
แกไขได ผลสุดทายอาจเปนสาเหตุปญหาครอบครัวแตกแยก 
 2) การทารุณตอเด็ก เกิดขึ้นไดหลายสถานการณต้ังแตเรื่องความขัดสน ขาด
แคลน อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย ไปจนถึงเรื่องการขาดความรัก ความอบอุนใน
ครอบครัว  
 การกระทําทารุณทางรางกาย  เชน กักขังหนวงเหนี่ยว นําไปเรขายทอดทิง้ใหอด
อยากหิวโหย  และการทําแทงจากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ซึ่งสาเหตุสวนใหญมา
จากปญหาสังคม รวมทั้งการเกิดสภาพความเปนเมือง ทําใหสังคมละทิ้งครอบครัวและ
ความรับผิดชอบของครอบครัวลมเหลว   

    2.2.2 พฤติกรรมกาวราว 
พฤติกรรมกาวราวเปนผลจากความโกรธที่ต้ังใจทําพฤติกรรมทันทีทันใดนั้นทั้ง

ที่มีการวางแผน และไมมีการวางแผน ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก เชน 
การตี การทุม การใชอาวุธ ทําใหขาวของเสียหาย และรางกายไดรับบาดเจ็บ  
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2.2.3 สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง 
สัมพันธภาพในครอบครัว เปนความผูกพันรักใคร ความใกลชิดคุนเคย สนิท

สนมระหวางบิดามารดาและบุตร รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นที่อาศัยอยูในครอบครัว  
ในสังคมปจจุบันน้ีสมาชิกของครอบครัวมีความใกลชิดสนิทสนมกันนอยลง

เน่ืองจากตองทํางานหาเงินมาเลี้ยงชีพ พอแมมีเวลานอยที่จะอยูพรอมหนา ทําให
ความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง นอกจากนี้หากคนในครอบครัวไม
สามารถแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพของครอบครัวไดก็จะยิ่งทําใหสัมพันธภาพใน
ครอบครัวลดลง 

 

2.3 ปญหาสุขภาพครอบครัว 
ปญหาสุขภาพสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนในครอบครัว โดยมีสาเหตุมาจาก

หลายๆ สาเหตุ ดังน้ี 
 
 2.3.1 ภาวะเสี่ยงทางกาย 
 ภาวะเสี่ยงและปญหาทางกายที่สําคัญ และมักเกิดขึ้น ไดแก  

- การแพรระบาดของโรคเอดสไปสูครอบครัว  
 -  โรคทางพันธุกรรม และโรคเรื้อรัง  

 ผลที่ตามมาของการเจ็บปวยจะกอใหปญหาการเงินของครอบครัว มีผลตอ 
สุขภาพกายของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว และสงผลตอความสัมพันธในครอบครัว 
 

2.3.2 ภาวะเสี่ยงทางจิต 

 1) ความเครียดในครอบครัว ความเครียดเปนภาวะทางอารมณที่เปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตซึ่งทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได และผลที่เกิดจากความเครียด ไดแก ฮอรโมน
แปรปรวน กดภูมิคุมกันโรค มีโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยสูง อารมณแปรปรวนขัดแยงกับ
สมาชิกในครอบครัวไดงาย 
 
 2) ความขัดแยงในครอบครัว เปนปฏิสัมพันธของคนในสังคม ที่มีขอคิดเห็นไม
ตรงกัน ซึ่งจะนําไปสูการทําลายสัมพันธภาพระหวางบุคคลหรือกลุมคน รวมทั้ง
สัมพันธภาพในครอบครัวดวย 
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3. ตัวชี้วัดความสําเร็จครอบครัวเขมแข็ง 
ครอบครัวเขมแข็ง คือ ครอบครัวที่มีความสามารถในการพึ่งพาครอบครัวของตนเอง  

ดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงการจัดการสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได ทั้งดานขอมูล
ขาวสารและโอกาสในการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาตนเอง ดานเศรษฐกิจ ดานทุนทาง
ครอบครัวและสังคม สามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัวไดในสถานการณที่ลําบาก 
และทางดานสุขภาพ 
 ในการที่จะเปนครอบครัวที่เขมแข็งไดน้ัน จะตองมีลักษณะของความเปนครอบครัว 
แข็งแรง โดยพิจารณาจากสัญลักษณ (วงกลม)  

(สามเหลี่ยม)  (สี่เหลี่ยม) แลวใหแตละครอบครัว 
สังเกตวามีลักษณะตรงกับขอใดบาง จากนั้น 
ใหดูระดับความแข็งแรงของครอบครัวไดเลย 
 
 
 

1.  คนในครอบครัวตองงดเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล บุหรี่ การพนัน และสิ่งเสพติด   
อยางนอยในวันอาทิตย ซึ่งถือเปนวันครอบครัวแข็งแรง 

2.  ครอบครัวมีอาชีพ มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพของคนในครอบครัว 
3.  มีความสัมพันธที่ดีตอกัน ประนีประนอมกันในขอขัดแยง และไมมีความรุนแรงใน 

ครอบครัว 
4.  คนในครอบครัวรับประทานอาหารรวมกัน อยางนอยสัปดาหละ 4 มื้อ 
5.  มีบานมั่นคง แข็งแรง และสะอาด 
6.  คนในครอบครัวชวยเหลืองานบานสม่ําเสมอ 
7. คนในครอบครัวมีโอกาสทํากิจกรรมนอกบานดวยกัน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 
8. คนในครอบครัวมีโอกาสประกอบศาสนกิจรวมกัน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

9.  องคประกอบของครอบครัว ประกอบดวย สามี ภรรยา หรือพอ แม และลูกที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะอยูดวยกัน 

10. คนในครอบครัวเปนที่ยอมรับของชุมชน 
11. สมาชิกของครอบครัวอยูรวมกันทั้ง 3 วัยในบานเดียวกันหรือบริเวณเดียวกัน 
12. ครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยตองมีกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

 - รองเพลงกลอมเด็กอยางนอยสัปดาหละ 4 ครั้ง 
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 -  เลานิทานใหลูกฟงอยางนอยสัปดาหละ 4 ครั้ง 
          - เลนกับลูกอยางนอยสัปดาหละ 4 ครั้ง 
     - ทารกไดรับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน 

“ผาน” ในขอ 1 – 6 (ขอที่มีสัญลักษณ ) แสดงวา เปนครอบครัวแข็งแรง
ระดับพ้ืนฐาน 
“ผาน” ในขอ 1 – 8 (ขอที่มีสัญลักษณ  และ ) แสดงวา เปนครอบครัว
แข็งแรงระดับดี 
“ผาน” ในขอ 1 – 8 (ขอที่มีสัญลักษณ   และขอใดขอหน่ึง หรือทั้งหมด  ) 
แสดงวา  เปนครอบครัวแข็งแรงระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
4. แนวทางสงเสริมใหครอบครัวเขมแข็ง 
 เปาหมายในการสรางเสริมความเขมแข็งของครอบครัว เพ่ือใหครอบครัวมี
ความสุข เปนครอบครัวที่สมดุล ซึ่งไมใชแคการที่สมาชิกแตละคนไมมีโรค ยังตองสามารถ
ทําหนาที่ หรือบทบาทของตน ปรับตัวเขากับสถานการณแวดลอมไดอยางดี  
 -การสรางครอบครัวเขมแข็ง โดยเนน ความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง ไดแก คนในครอบครัวตองเขาใจกัน คุยกันไดทุกเรื่อง รับฟงและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน มีความเปนประชาธิปไตย และครอบครัวมีความ
อบอุน หวงใย เอาใจใส มีความรักใครกลมเกลียวกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน สมาชิกใน
ครอบครัวอยูดวยกันพรอมหนา มีเวลาใหกัน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนทั้งตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีการทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน 
  -การใหความสําคัญกับหลักคิดความรูคูคุณธรรมที่ดีของครอบครัว เน่ืองจาก
ครอบครัวจะเขมแข็งได แตละคนตองมีหลักคิด และคุณธรรมอยูในตนเอง รูจักการให
อภัย หางไกลยาเสพยติดและอบายมุขตางๆ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดอดออม 
ไมมีหน้ีสิน รูจักบทบาทและรับผิดชอบหนาที่ของตนที่มีตอครอบครัว และชุมชน 
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 - การเลี้ยงดูลูก เปนอีกบทบาทสําคัญ หนาที่อันดับหนึ่งของพอแม คือ ตองเปน
ตัวอยางที่ดีใหแกลูก เอาใจใสลูก พยายามเขาใจและเปนที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนําที่ดี
แกลูก ใหการศึกษาที่ดี และเหมาะสม อีกทั้งใหความพรอมกับลูกในปจจัยที่ 5 มีเงินให
ลูกอยางพอเพียง สอนใหรูจักใหและใชอยางพอเพียง และดูแลสุขภาพรางกายของคนใน
ครอบครัวใหแข็งแรง ปลอดภัยจากความเสี่ยงและปญหาสุขภาพได สวนบทบาทหนาที่ของ
ลูก ก็ตองรูจักหนาที่ของตนเอง รวมถึงเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม เปนเด็กดีไมเกเร และ
ทุกคนในครอบครัวตองชวยกันดูแลบานและบริเวณโดยรอบใหนาอยู 
  สุดทายการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาครอบครัวใหเขมแข็ง โดยะตอง
เนนไปในสวนทุนของชุมชน คนในชุมชนตองมีความสามัคคี เมื่อมีปญหาใหรีบ
ปรึกษาหารือ หาทางแกไขรวมกัน ทําใหชุมชนหางไกลยาเสพยติดและอบายมุขตางๆ 
 การดูแลสุขภาพครอบครัวจะบรรลุผลสําเร็จไดทุกฝายในชุมชนตองรวมกัน
กําหนดเปนนโยบายของชุมชน และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพราะการสราง
ครอบครัวใหเขมแข็ง เปนครอบครัวที่มีความสุขไดน้ันตองอาศัยเวลา และตองบูรณาการ 
รวมถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม 

 
5. บทสรุปของครอบครัวเขมแข็ง 
 สิ่งที่ครอบครัวควรพึงระลึกเสมอคือ 
การใหความรัก รูจักหนาที่ หวังดีตอครอบครัว ทํา
ตัวเปนแบบอยาง ละวางความเปนตัวตน บูชา
บุพการี เสริมสรางชีวี น่ันคือ การสรางสุขภาพจิตที่
ดีในครอบครัว  
 ครอบครัวแข็งแรง เปนครอบครัวแบบ
ไทยๆ ที่คนในบานมีกิจกรรมรวมกันดวยความ
อบอุน อยูรวมกันพรอมหนาพอ แม ลูก ดวย
ความรัก อันจะเปนเกราะปองกันคนในครอบครัวใหรอดพนจากความเสี่ยงและปญหา
สุขภาพตางๆ  สงผลใหเกิดความเขมแข็งของครอบครัว และเปนชุมชนที่เขมแข็งตอไป  
 
 
 
 
 



 

 

116 

ชุมชน   
 
1. ชุมชน สําคัญอยางไร 
 ชุมชน หมายถึง กลุมประชาชนที่มีเอกลักษณเฉพาะอันเน่ืองมาจากการมี
ผลประโยชน หรือมีคานิยมรวมกัน หรือมีปญหารวมกัน หรืออาศัยอยูในอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตรเดียวกัน หรือมีความสนใจและมีกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงรวมกัน  
 ชุมชนทองถิ่น หมายถึง ชุมชนที่อยูรวมกัน
ในพื้นที่หมูบานหรือตําบล  ชุมชนจึงเปนสังคมที่มีคน
อยูอาศัยเปนจํานวนมาก ดังน้ันจึงตองจัดการการ
ปกครองเพื่อไมใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางคน 
หรือกลุมคนในชุมชน ดังน้ี 
 - ชุมชนตามการแบงเขตการปกครอง เขต
การบริการสุขภาพ  
 - มี การรวมตั วร วมกั นคิ ด  ร วมกั นทํ า 
ชวยเหลือกัน ดวยความเสมอภาค  
 - ไมมีใครมีอํานาจเหนือใครซึ่งสวนใหญเปนการรวมตัวกันเพ่ือจัดการกับปญหา
ที่มีรวมกัน อาจเรียกวา ประชาคม/ สมัชชา/ องคกรเฉพาะกิจ/ เฉพาะประเด็น  
 - ชุมชนที่เกิดขึ้นจากบทบาทหนาที่และภารกิจที่มีรวมกัน เปนกลุมที่มีปญหาและ
ความตองการที่คลายกัน หรือตองการทํางานรวมกันบางประการ 
 ความเขมแข็งของชุมชน คือ การที่คนในชุมชนนั้นๆ รวมตัวกันเปน “องคกร
ชุมชน” โดยมีการเรียนรู การจัดการและการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลําดับ โดยจะ
เรียกชุมชนนี้วา กลุม ชมรม สหกรณ บริษัท องคกรชาวบาน เครือขายหรืออื่นๆ ที่มี
ความหมายแสดงถึงการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยชนรวมกัน และดวยความเอื้อ 
อาทรตอชุมชนอื่นๆ ในสังคมดวย 
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2. ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน 
 สุขภาพของคนในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะ
สงผลถึงการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
แตเน่ืองจากชุมชนเปนสังคมที่มีคนอาศัยอยูรวมกันเปน
จํานวนมาก จึงอาจเกิดปญหาสุขภาพที่หลากหลายและเกิด
ผลกระทบกับคนหมูมาก ปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนมี
สาเหตุมาจาก  
   
2.1 พฤติกรรมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
 - การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการใชสาร
เสพติด 
 
 - การเกิดอุบัติเหตุจาการขับขี่ยานพาหนะ 
 

   - การจัดการสิ่ งแวดลอมที่ ไมถูกหลัก
สุขาภิบาล เชน การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะที่ไม
ถูกตอง อากาศเปนพิษ แหลงนํ้าด่ืมนํ้าใชไมสะอาด 

 
- การประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอการไดรับ 

สารพิษ 
 
 

2.2 ปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 ปญหาสุขภาพประชาชนในชุมชนที่พบบอย ไดแก  

- โรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย มะเร็งตางๆ  
 - โรคระบาดในชุมชนที่สามารถปองกันได เชน ไขเลือดออก อุจจาระรวง โรค
วัณโรค โรคหวัด 2009 เปนตน 
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3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
การประเมินความเขมแข็งของชุมชน จะเนนที่ชุมชน

ทองถิ่นตองมีความเขมแข็งดานสุขภาพครอบคลุมรอยละ 80 
ของหมูบานในชุมชน มีสวนรวมในการปองกัน/ ควบคุมโรค 
และปจจัยที่คุกคามตอสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง ความเขมแข็ง
ของชุมชนสามารถประเมินความสําเร็จไดโดยการประเมินตาม
เกณฑหมูบานจัดการสุขภาพ และหมูบานสรางสุขภาพ ดังน้ี 

 

3.1 การประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ  
 การจัดการดานสุขภาพ หมายถึง การที่ชุมชน/ หมูบานมีกระบวนการรวมกัน
ในการวางแผนดานสุขภาพ มีการจัดการงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาดานสุขภาพ มี
การจัดกิจกรรมดานสุขภาพ   และมีการสรุปหรือประเมินผลการจัดการดานสุขภาพ โดย
มีเปาหมาย คือ หมูบานที่อยูในพื้นที่ อยางนอยรอยละ 70 ของหมูบานทั้งหมดเปน
หมูบานจัดการสุขภาพ 
 ตัวชี้วัดการผานเกณฑการประเมิน โดยชุมชน/ หมูบานที่ผานเกณฑการ
ประเมิน หมายถึง ชุมชน/ หมูบานที่มีการจัดการดานสุขภาพใน 5 ดาน (คะแนนเต็ม 6 
คะแนน) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาพชุมชน (คะแนนเต็ม = 2) 
ดังน้ี 
   1.1 การจัดเวทีการประชุมขององคกร/ อสม. 
   1.2 การรวมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
  1.3 การกําหนดกติกาของชุมชน หรือ กฎขอบังคับของหมูบาน/ ตําบล 
เพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพของชุมชนตองไดคะแนนอยางนอย 1 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 2 คะแนน จึงจะผานเกณฑ 
 2. มีการจัดทําแผนดานสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม (คะแนนเต็ม = 1) 
 3. มีการจัดการงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาสุขภาพ โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ทั้งน้ีอาจผานหรือไมผานใหหมูบานบริหารจัดการเอง 
แตตองมีการสนับสนุนงบใหเกิดการพัฒนากิจกรรมงานดานสุขภาพอยางนอยเรื่องใด
เรื่องหน่ึง ในประเด็น 3 เรื่อง คือ (คะแนนเต็ม = 1) 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
  3.2 การแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน 
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  3.3 การจัดบริการสาธารณสุขในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
 4. มีการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ ครบ 5 ดานในหมูบาน โดยในแตละดานตอง
มีอยางนอย 2 กิจกรรม จึงจะผานเกณฑ ดังน้ี (คะแนนเต็ม = 1)   
     4.1 ดานการสรางสุขภาพ  
     4.2 ดานการพัฒนาศักยภาพ อสม./ แกนนําดานสุขภาพ 
     4.3 ดานการบริการสุขภาพภาคประชาชน 
     4.4 ดานการถายทอดความรู 
     4.5 ดานการควบคุมและปองกันโรค 
            5. มีการประเมินผลการจัดการดานสุขภาพของหมูบาน อยางนอย 2 ใน 4 วิธี
ตอไปน้ี (คะแนนเต็ม = 1) 
     5.1 โดยใชแบบประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ 
     5.2 โดยการสรุปผลงาน/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  
     5.3 โดยการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว   
        5.4 โดยใชแบบประเมนิตนเองเพื่อสรางการเรียนรูรวมกันของชุมชนใน 
การพัฒนาหมูบาน  
 

3.2 การประเมินหมูบานสรางสุขภาพ 
 หมูบานสรางสุขภาพ หมายถึง หมูบานที่ผานเกณฑตัวชี้วัด ทั้ง 8 ตัวชี้วัด ที่มี 
การดําเนินงานการสรางสุขภาพโดยการจัดการขององคกรชุมชน/ ชมรมสรางสุขภาพในหมูบาน 

 ตัวชี้วัดการผานเกณฑการประเมินของหมูบานสรางสุขภาพตองผานเกณฑทั้ง 
8 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
  1. มี อสม.ที่เขมแข็งและดําเนินการถายทอดความรูสูประชาชนอยางตอเนื่อง
ตลอดจนเปนแกนกลางในการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ 
 2. มีชมรมสรางสุขภาพที่เขมแข็งและมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 3. มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ที่บริการประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
  4. มีสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ที่ไดมาตรฐานและ 
ใหบริการ ตลอดจนดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ประชาชนมีบัตรประกันสุขภาพครบถวน 100 % 

   6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและแกไขปญหาที่สําคัญใน 
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ดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ สุขภาพจิต มะเร็ง ความดันโลหิต เบาหวาน
และโรคหัวใจ 

 7. ประชาชนไดรับขาวสารดานสุขภาพที่เปนประโยชนอยางตอเนื่อง 
       8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและมีระดับสถานะสุขภาพที่ดีขึ้น 
 
 การกําหนดเกณฑของตัวชี้ วัดแตละตัวชี้ วัดน้ันขึ้นอยูกับความพรอมและ
เหมาะสมของแตละพื้นที่ในชุมชน ดังน้ัน ตัวชี้วัดที่กลาวถึงในที่น้ีจึงเปนเพียงแนวทาง
ในการประเมินความสําเร็จดานสุขภาพของประชาชนในชุมชนเทาน้ัน 

 
 การประเมินหมูบานสรางสุขภาพบางตัวชี้วัด เชน ตัวชี้วัดที่ 6 และตัวชี้วัดที่ 8  

ควรมีรายละเอียดการประเมินอื่นรวมดวย เพ่ือความครอบคลุมและความชัดเจนของ
ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ สุขภาพคนในชุมชนดีดวย 6 อ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ตัวชี้วัดสุขภาพดีดวย 6 อ. (เพิ่มเติม) 
 เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถ
ควบคุม ลดปจจัยเสี่ยงและความรุนแรงของสุขภาพในชุมชนได จึงตองมีการปฏิบัติที่เปน
การชวยสงเสริมสุขภาพ ดังน้ี  
 3.3.1 ออกกําลังกาย 

  - อยางนอยรอยละ 60 ของประชาชน อายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 
  - ประชาชนชายอายุ 15 ป ขึ้นไป มีรอบเอวไม เกิน 90 ซม. (36 น้ิว) 
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 - ประชาชนหญิงอายุ 15 ป ขึ้นไป มีรอบเอวไม เกิน 80 ซม. (32 น้ิว)  
 - ประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกําลังกาย
เพียงพอต อสุขภาพ 
3.3.2 อาหารปลอดภัย 
 - อยางนอยรอยละ 80 ของอาหารตองปลอดภัยจากสารปนเปอน  
 - อยางนอยรอยละ 90 ของรานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร  
ไดมาตรฐานของทองถิ่น 
 - ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ สุขภาพที่ถูกตอง 
3.3.3 อารมณ 
 - อยางนอยรอยละ 60 ของผูที่มีอายุ 10-24 ป เปนสมาชิกชมรม To Be 
Number One และมีกิจกรรมของชมรมอยางตอเนื่อง 
 -  อยางนอยรอยละ 60 ของผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และมีกิจกรรมทุก
เดือนอยางตอเนื่อง 
 -  อยางนอยรอยละ 80 ของครอบครัว สามารถดูแลผูปวย ผูพิการ ผูสูงอายุ 
หรือเด็กไดอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้น 
 -  สมาชิกในครอบครัวสามารถจัดการปญหา/ ความเครียดได 
3.3.4 อโรคยา 
 - อยางนอยรอยละ 80 ของประชาชน อายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับบริการคัดกรอง
ความดันโลหิต และเบาหวานตามมาตรฐาน 
 - อยางนอยรอยละ 90 ของหญิงต้ังครรภ ไดรับการตรวจครรภ กอนและหลัง
คลอดตามเกณฑ 
 - อยางนอยรอยละ 80 ของสตรี อายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการถายทอดความรู
และทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเอง  
 -  อยางนอยรอยละ 80 ของสตรี อายุ 35 ปขึ้นไป มีความรู เพ่ือการดูแลและ
ปองกันตนเองจากมะเร็งปากมดลูก 
 - โรคไขเลือดออกของประชาชนในชุมชนลดลงครึ่งหน่ึงของปที่ผานมา 
 -  การบาดเจ็บ และตายดวยอุบัติเหตุของประชาชนในชุมชนลดลงครึ่งหน่ึงของ
ปที่ผานมา 
3.3.5 อนามัยส่ิงแวดลอม 
 - ทุกตําบลที่มีศูนยเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐานอยางนอย 1 แหง 
 - รอยละ 85 ของเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 
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    - ทุกโรงเรียนในทุกสังกัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
 อยางนอย 1 แหง 

    - กลุ มเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 6-15 ป ที่อยู ในสถานศึกษามี
พฤติกรรมสุขภาพที่จําเป นตามแนวสุขบัญญัติแห งชาติ 

     - ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของคนในชุมชน 
3.3.6 อบายมุข 
    - รานคาทุกรานไมจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุหรี่ แกเด็กอายุตํ่า
กวา 18 ป  

    - ผูติดยาเสพยติดในชุมชนลดลง  
    - ผูเสพและผูติดยาเสพยติดผานการบําบัดรักษา และฟนฟูตามเกณฑ 
  
 การประเมินความเข็มแข็งของชุมชนดานสุขภาพ ตองใหประชาชนในชุมชน 
ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน แกนนํากลุมองคกรตางๆ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ไดประชุม ปรึกษาหารือ 
เพ่ือตอบคําถามในเชิงวิเคราะหในขอคําถามตามการประเมินรวมกัน ซึ่งจะกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน และสามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบันของชุมชนไดดวย
ตนเอง และหาหนทางแกไขสถานการณของชุมชนไดดวยคนในชุมชน 
     

4. เราจะดูแลสุขภาพชุมชน อยางไร  
 จุดมุงหมายสูงสุดของการดูแลสุขภาพชุมชน เพ่ือใหผูคนในชุมชนแข็งแรงขึ้น 
อายุยืนขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพชุมชนแบงออกได ดังน้ี 
 1. การดูแลตนเองของผูปวย กลุมเสี่ยง หรือผูไดรับผลกระทบ  
 2. การดูแลโดยครอบครัวและเครือญาติ 
 3. การดูแลโดยเครือขายตางๆ ในชุมชน เชน จากเพื่อนบาน กลุมชวยเหลือ
กัน องคกรในชุมชน และภาควิชาชีพตางๆ เปนตน 
 
 การที่ชุมชนจะบรรลุเปาหมายชุมชนสุขภาพดีไดน้ันตองมีหลักในการทํางาน
รวมกัน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 
 1. การสรางการมีสวนรวม ดวยการระดมการมีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชน 
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 2. การสื่อสารสาธารณะ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในชุมชนรวมกันรับรู  
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 3. การเสริมสรางความเข็มแข็งทางจิตใจ และการมีสํานึกสาธารณะ ความ
รับผิดชอบตอสังคม 
  4. การพัฒนาวิชาการ และการเรียนรูรวมกัน 

 
กิจกรรมที่ควรทําในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งกิจกรรมตางๆ  

ที่จะกลาวถึงน้ีมีผลตอการพัฒนาดานสุขภาพอยางมาก อันไดแก 
1. การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อเผชิญปญหาตางๆ ดานสุขภาพ  

และปญหาที่เกี่ยวของซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชน โดยการพัฒนาเรื่อง
ตอไปน้ี 
  1.1 พัฒนาความสามารถของคนในชุมชน สนับสนุนใหมีการรวมกลุมกัน
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชนของชุมชนดวยตนเอง  
  1.2 พัฒนาวิธีการคิดและวิธีการทํางานของคนในชุมชนเพื่อการจัดการ
และแกไขปญหาสุขภาพ และปญหาที่สงผลตอสุขภาพของคนในชุมชน 
 2. การพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา และรวม
เรียนรู” โดยสนับสนุนชุมชนใหทําเรื่องตอไปน้ี 
  2.1 สนับสนุนใหชุมชนไดมีการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งอาจจัดต้ังเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 
  2.2 มีการพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชน รวมทั้งกองทุน
ชุมชนและกิจกรรมชุมชนตาง  ๆที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพอยางเปนองครวม 
  2.3 มีการฟนฟูอนุรักษ การจัดการทัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีของคนในชุมชน  
  2.4 การคนหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งดานการ
ประกอบอาชีพ การแพทยทางเลือกตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน และพัฒนาใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอสุขภาพและการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
  2.5 การจัดทําแผนความตองการในดานตางๆ ของชุมชนรวมกัน 
  2.6 การสรางประชาคมภายในชุมชนและการสรางเครือขายของชุมชน  
  2.7 มีการจัดการความรู การวิจัย เทคโนโลยี ทุน และการตลาด เพ่ือการ
พัฒนาการเกษตร การอุตสาหกรรม ธุรกิจและการบริการที่เอื้อตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม 
  2.8 กําหนดใหทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน สงเสริมการเกษตร
ธรรมชาติที่ไรสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช สงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมธุรกิจและบริการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เปนตน 
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  2.9 สงเสริมใหมีการรณรงคการใหขอมูลขาวสาร และสรางคานิยมทีถ่กูตอง
แกคนในชุมชนอยางตอเนื่อง 
 การพัฒนาในเรื่องตางๆ เหลาน้ีจะยังผลใหการพัฒนาดานสุขภาพยิ่งไดผลดี มี 
ความตอเนื่อง และยั่งยืน ดวยอาศัยการพัฒนาปจจัยที่เอื้อ และชวยใหการสรางเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนสามารถดําเนินงานไปไดอยางครบวงจร โดยการสนับสนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานทุกระดับและภาคสวนในชุมชนที่รวมกันคิด 
รวมกันสราง รวมกันทํา รวมกันพัฒนา รวมกันรับผิดชอบ และรวมกันรับผลประโยชน
จากการพัฒนาในประเด็นตางๆ ดังกลาว 
  

5. บทสรุปของชุมชนเขมแข็ง 
 ความเขมแข็งของชุมชน ยอมแสดงถึงคนในชุมชนมีความพรอมในทุกดาน น่ัน
ก็คือ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตยอดเยี่ยม เพียบพรอมทั้งทางดานสุขภาพ ดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมภายในชุมชนตลอดจนมีผลที่ดีตอชุมชน
ภายนอกดวย ซึ่งเกิดขึ้นไดดวยความรวมมือของทุกฝายในชุมชนที่ชวยใหการดําเนินงาน
เปนไปตามความตองการของชุมชนไดอยางจริงจัง มีความโปรงใส และมีความรับผิดชอบ
ภายใตขอตกลงระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ ในชุมชนหรือทองถิ่นน้ันๆ ที่มีตอ
สุขภาพของคนในชุมชน อันจะนําไปสูความเปนชุมชนเขมแข็งที่มีสุขภาพดีตอไป 
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โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพ 
ครอบครวัและชุมชน 

 

1. โครงการครอบครัวมีสุข 
2. โครงการครัวชุมชน 
3. โครงการทําบุญรวมกันของชุมชน 
4. โครงการความรูเรื่องอาหารปลอดภัย 
5. โครงการความรูเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 
6. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได 
7. โครงการผักกระถาง 
8. โครงการแรลลี่ วันลางไขเลือดออก 
9. โครงการคนดี เมืองดี 
10. โครงการสิ่งแวดลอมดี ชุมชนดี นาอยู 
11. โครงการเปลี่ยนขยะ เปลี่ยนสิ่งแวดลอม 
12. โครงการรณรงคลด ละ เลิกบุหรี่ 
13. โครงการกีฬาตานยาเสพยติด 
14. โครงการทัวรธรรมะ 
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ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวมีสุข 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

ครอบครัวเปนสถาบันที่เล็กทีสุ่ด และสําคัญที่สุด ซึ่งเปนการเริม่ตนขั้น
พ้ืนฐานที่จะสรางและพัฒนาคนในชุมชนใหเปนคนดี โดยการสรางสาย
สัมพันธอันดีตอกันภายในครอบครัวและระหวางเครือขายของครอบครัว 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1. อยางนอยรอยละ 50 ของครอบครัวในหมูบานผานเกณฑครอบครัว
แข็งแรงระดับพ้ืนฐาน 
2. อยางนอยรอยละ 30 ของครอบครัวในหมูบานผานเกณฑครอบครัว
แข็งแรงด ี
3. อยางนอยรอยละ 20 ของครอบครัวในหมูบานผานเกณฑครอบครัว
แข็งแรงดีมาก 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือสรางสมัพันธภาพอันดีของคนในครอบครัว 
2. เพ่ือปองกัน/ ลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวของคนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. คนในครอบครัวตองงดเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล บุหรี่ การ 

พนัน และสิ่งเสพติด อยางนอยในวันอาทิตย (วันครอบครัวแข็งแรง) 
4. คนในครอบครัวรับประทานอาหารรวมกนั  

กิจกรรมหลัก 5. คนในครอบครัวชวยเหลือกันดูแลบานใหมีบานมั่นคง 
แข็งแรง และสะอาด 
6. คนในครอบครัวชวยเหลือกันทํางานบานอยางสม่าํเสมอ 
7. คนในครอบครัวควรทํากิจกรรมนอกบานดวยกัน 
8. คนในครอบครัวควรประกอบศาสนกิจรวมกัน 

สถานที่ใหบริการ บาน 
วิธีการประเมนิผล จํานวนครอบครัวที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สมาชิกของครอบครัวในชุมชนมีสายสัมพันธที่ดีตอกัน ลดปญหา

อุปสรรคตางๆ  
2. สมาชิกของครอบครัวในชุมชนไดทํากิจกรรมรวมกัน  
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ชื่อโครงการ  ครัวชุมชน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามยั/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

อาหารเปนปจจัยพื้นฐานที่คนทุกคนตองรับประทานกันทุกวัน การคิด
เมนูอาหารใหมเพื่อใหทุกคนไดรับประทานอาหารดี มีประโยชนตอสุขภาพจึง
เปนเรื่องที่คนรักสุขภาพจะไดมีการแลกเปลี่ยนเมนูอาหารดีใหแกกัน 

ตัวชี้วัด 1. อยางนอยรอยละ 75 ของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิดในทุก
หมูบาน 
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ สุขภาพที่ถูกต อง 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพื่อสรางวัฒนธรรมของชุมชนดานการรับประทานอาหารดีสําหรับสุขภาพดี 
2. เพื่อใหคนในชุมชนมีการคิด และเรียนรูเมนูอาหารใหมๆ  
3. เพื่อความสามัคคี/ สัมพนัธภาพที่ดีภายในครอบครัว (เชื่อมสัมพนัธระหวางวัย
ของคนในครอบครัว และระหวางเพื่อน/ กลุมของตนเอง) 

กลุมเปาหมาย 1. ทีมครอบครัว   2. ทีมเพื่อน   3. ทีมกลุมแมบาน 
กิจกรรมหลัก 1. กําหนดครัวชุมชนใหเปนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธประจําตําบล ดวยการจัดการ

แขงขันเมนูอรอย (อาหารหรือขนม) โดยแขงขันเปนทีม (1. ทีมครอบครัว พอ 
แม ลูก 2. กลุมเพื่อน 3. กลุมแมบาน)  
2. จัดใหแขงขันเดือนละ 2 ครั้ง โดยแขงขันกันภายในตําบล หรือระหวางตําบล 
3. ในการจัดการแขงขัน 
  3.1 กําหนดประเภทเมนูเพื่อสุขภาพ เชน อาหารพื้นบาน 
อาหารไทย (สากลทั่วไป) อาหารจานดวน อาหารฝรั่ง 
  3.2 คณะกรรมการตัดสินตองมีครบทุกวัย 

สถานที่ใหบริการ 1. วัด/ โรงเรียน  
2. ลานกิจกรรม/ อาคารอเนกประสงค/ พื้นที่ท่ีเปนศูนยกลางชุมชน  
3. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
4. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
5. สถานีอนามยั/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

วิธีการประเมนิผล สามารถบอกไดวาเมนูท่ีนําเสนอนั้น เครื่องปรุงท่ีใชประกอบอาหารมีอะไรบาง 
แตละอยางมีประโยชนตอสุขภาพอยางไร 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. เด็กและสมาชิกครอบครัวในแตละครอบครัวไดนําเมนูอาหารใหมไปทํา
รับประทานกัน และไดรับประทานอาหารดีมีคุณคา 
2. การทํางานเปนทีมชวยใหสมาชิกทีมไดมีสัมพันธอันดีตอกัน 
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ชื่อโครงการ การทําบุญรวมกันของชุมชน 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 
4. วัด/ โรงเรียน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

ใหประชาชนไดรวมทําบุญตักบาตร ทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนใน
ครอบครัว (ปูยา ตายาย พอแม ลูก) และระหวางคนในชุมชน 

ตัวชี้วัด ประชาชนในชุมชนสามารถจดัการปญหา/ อุปสรรค/ ความเครียดได 
วัตถุประสงคหลัก 
 

1. เพ่ือสนับสนุนใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามไวสืบไป 
2. เพ่ือสนับสนุนใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน 

กลุมเปาหมาย ประชาชนทุกคนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. ทําบุญตักบาตรรวมกันในวันสําคัญทางศาสนา วันที่เปนประเพณี

พ้ืนบาน หรือประเพณีประจําตําบลหรือชุมชน  
2. เมื่อเสร็จงานบุญจึงจัดใหมีการแขงขันกีฬาพื้นบาน/ การแสดงพื้นบาน 
และพัฒนาวัด 

สถานที่ใหบริการ วัด 
วิธีการประเมนิผล จํานวนคนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในชุมชนมีศีลธรรมประจําใจ มีจิตใจที่ดีและงดงาม 

2. คนในชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเปน
การพักผอนหยอนใจ 
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ชื่อโครงการ โครงการความรูเรื่องอาหารปลอดภัย 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 
4. กองสงเสรมิงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

การมีความรูเกี่ยวกับการเลอืกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน สารตกคางในอาหาร ทั้งยาฆาแมลงที่ตกคางในผัก สาร
เรงเน้ือแดงในเนื้อหมู การใสสารกันเชื้อรา (เชื้อราในถั่วลิสง)  
อาหารแชสารฟอรมารีน (ถัว่งอก อาหารทะเล) ทําใหประชาชน
ไดรับประทานอาหารที่ปลอดภัย สุขภาพดี 

ตัวชี้วัด ประชาชนมีพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร/ ผลิตภัณฑ สุขภาพที่
ถูกตอง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหความรูเรื่องอาหารปลอดภัย 
กลุมเปาหมาย 1. ประชาชนผูบริโภคในชุมชน 

2. แมคา/ พอคาในชุมชน และตลาดในพื้นที่ 
กิจกรรมหลัก ใหความรูเรื่องการเลือกซื้ออาหารอยางไรใหปลอดภัย 
สถานที่ใหบริการ 1. วัด/ โรงเรียน 

2. อาคารอเนกประสงค/ พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางชุมชน 
3. รานคาในชุมชน 
4. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม  
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ประชาชนในชุมชนเขารวมโครงการ/ กจิกรรม 
2. ผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรมมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ โครงการความรูเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 
4. สํานักงานเกษตรตําบล 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

โครงการนี้จะทําใหคนในชุมชนมีความรู และมีการปลูกผักปลอด
สารพิษทาํใหประชาชนไดผักที่ปลอดสารพิษตกคาง และมี
ประโยชนตอสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 1. อยางนอยรอยละ 80 ของครอบครัวในชุมชนมีความรูเรื่องการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 
กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. ใหความรูเรือ่งการปลูกผักปลอดสารพิษ 

2. ศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนอื่น 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากผูทีท่ําผักปลอดสารพิษ 

สถานที่ใหบริการ 1. วัด/ โรงเรียน 
2. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
3. อาคารอเนกประสงค/ พ้ืนที่ที่เปนศูนยกลางชุมชน 
4. เกษตรตําบล/ อําเภอ/ จังหวัด 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม  
2. ประเมินความรูโดยการทดสอบกอนและหลังการใหความรู 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในชุมชนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
2. ผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรมมีความรูมากกวารอยละ 80   
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ชื่อโครงการ โครงการผักสวนครัวรั้วกินได 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ไวแบงปนกันในชุมชน และได
รับประทานผักที่ปลอดสารตกคางในพืชผัก 

ตัวชี้วัด ประชาชนมีพฤติกรรมการบรโิภคอาหารที่ถกูต อง 
วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสมาชิกในครอบครัว และคนในชุมชนไดรับประทานผัก
ปลอดสารพิษ 
2. เพ่ือใหเกิดการมีนํ้าใจแบงปนผักปลอดสารพิษจากรั้วกินได 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. ใหทุกบานปลูกผักสวนครัวเปนรั้วบาน รั้วโรงเรียน รั้ว

หนวยงานตางๆ ในชุมชน เชน ชะอม กระถิน ตําลึง กะเพรา 
โหระพา เปนตน หรืออาจปลูกพืชสมุนไพรที่มีประโยชนทั้งที่เปน
ยาและอาหาร 
2. จัดเวรใหประชาชนมีสวนรวมในการปลูกผัก ดูแลรั้วผักโดยการ
รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย (ปุยคอก หรือปุยตามธรรมชาติเทาน้ัน)  

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
2. บานของประชาชนในชุมชน  
3. รั้วโรงเรียนและรั้วหนวยงานตางๆ ในชุมชน 

วิธีการประเมนิผล ประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือนมีผักสวนครัวเปนรั้วบาน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ทุกครัวเรือนมีผักสวนครัวไวรับประทาน และแบงปนใหเพ่ือน

บาน 
2. ทัศนียภาพของชุมชนสวยงาม มีแตความสดชื่น 
3.ประชาชนมีรายไดเสริมจากการขายผักทีเ่หลือจากการ
รับประทานและแบงปน 
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ชื่อโครงการ โครงการผักกระถาง 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

การปลูกผักกระถางไวรับประทานกันในครัวเรือนและแบงปนเพ่ือน
บาน กอใหเกิดนํ้าใจอันดีงามของคนในชุมชน ไดรับประทานผัก
ปลอดสารพิษ และเปนการสนับสนุนใหเกิดความพอเพียงในชุมชน 
สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 1. ทุกครัวเรือนมีการปลูกผกัปลอดสารพิษไวหนาบาน 
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือคนในครอบครัว และชุมชนไดรับประทานผักปลอดสารพิษ 
2. เพ่ือใหเกิดการมีนํ้าใจแบงปนผักปลอดสารพิษ 
3. เพ่ือสงเสรมิใหทุกคนมีความสมานสามัคคีกันภายในชุมชน 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. แกนนําหรือผูนําชุมชนกําหนดใหถนนแตละสายในหมูบานมีการปลูก

ผักกระถาง (อุปกรณเหลือใช)  
2. กําหนดใหทุกๆ 5 หลังคาเรือน (มากกวาหรือนอยกวาตามความ
เหมาะสม) ปลูกผักประเภทที่ปลูกงาย (ผักกาด ผักบุง ผักคะนา) ไวหนา
บานอยางนอย 2 ชนิด (2 กระถาง) โดยอาจจะกําหนดวา ใน 1 หมูบาน
จะปลูกผักกี่ชนิดๆ ละกี่หลังคาเรือน  
3. ใหทุกบานเปนผูรับผิดชอบดูแลตั้งแตเริ่มปลูกจนโตรับประทานได 
4. ผักที่ปลูกนั้นใหรับประทานกันในครอบครัว แบง/ แลกเปลี่ยนกับผัก
ของเพื่อนบาน และสวนผักที่เหลือใหขายเปนรายได 

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
2. บานของประชาชนในชุมชน  

วิธีการประเมนิผล ประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือนปลูกผักกระถาง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ทุกครัวเรือนมีผักสวนครัวไวรับประทาน และแบงปนใหเพื่อนบาน 

2. ทัศนียภาพของชุมชนสวยงาม มีแตความสดชื่น 
3. ทุกครัวเรือนไดรับประทานผักปลอดสารพิษ 
4. ประชาชนมีรายไดเสริมจากการขายผักที่เหลือจากการแบงปน 
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ชื่อโครงการ แรลลี่ วันลางไขเลือดออก 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. วัด/ โรงเรียน 
4. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

ยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออกมาสูคน การทําลายแหลงเพาะ
พันธยุงลายจะมีสวนชวยในการกําจัดสาเหตุ และปองกันการเกิด
ไขเลือดออกในชุมชน 

ตัวชี้วัด อัตราการปวยไขเลือดออกของประชาชนในชุมชนลดลงครึ่งหน่ึงของ
ปที่ผานมา 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย 
2. เพ่ือเฝาระวัง และปองกันการเกิดไขเลือดออกในชุมชน 
3. เพ่ือสนับสนุนความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในชุมชน 

กลุมเปาหมาย 1. ตัวแทนครัวเรือนละอยางนอย 2 คน 
2. ประชาชนในชุมชน 

กิจกรรมหลัก 1.กิจกรรมสําหรับ 1 วัน ซึ่งถือเปนกิจกรรมใหญ  
   1.1 จัดทําปายรณรงค 
   1.2 จัดนิทรรศการเกี่ยวกบัไขเลือดออก 
   1.3 จัดใหมีการแสดงละครเกี่ยวกับไขเลอืดออก 
   1.4 จัดกิจกรรมแรลลี่โดยจัดใหมีฐาน 5 ฐาน (ตัวอยางฐาน
กิจกรรม) 
        ฐานที่ 1 ไขเลือดออกเกิดมาไดอยางไร เปนอันตรายแคไหน 
        ฐานที่ 2 ไขเลือดออกปองกันไดอยางไร 
        ฐานที่ 3 วิธีทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายมีอะไรบาง 
        ฐานที่ 4 ถาเปนไขเลือดออก จะทําอยางไร 
        ฐานที่ 5 รวมพลังทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย 
หมายเหตุ 
  - การจัดกิจกรรมใหญควรเริ่มชวงกอนถึงฤดูฝนเพ่ือเปนการ
กระตุนเตือนใหทุกคนเริ่มเตรียมตัว 
  - มีกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดฤดูฝน โดยเฉพาะกิจกรรมแรลลี่ 

กิจกรรมหลัก 2. จัดทําแผนกิจกรรมประจําป 
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3. มีกิจกรรมเฝาระวังกลุมเสีย่งตอการเจ็บปวยดวยไขเลือดออก 
4. รวมกันคนหาวิธีการปองกัน/ ควบคุมการเจ็บปวยดวย
ไขเลือดออก 
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูวิธีการปองกัน/ ควบคุมการ
เจ็บปวยดวยไขเลือดออกจากชุมชนอื่นๆ 

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. วัด/ โรงเรียน 
4. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนคนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
2. แหลงเพาะพันธยุงลายถูกทําลายเกินรอยละ 90 ของพ้ืนที่หมูบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในชุมชนไดเขารวมโครงการ และมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
ชุมชน 
2. คนในชุมชนมีความสมานสามัคคีกัน 

 
ชื่อโครงการ โครงการคนดี เมืองดี 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

การขับขี่ยานพาหนะบนทองถนน หรือเสนทางในหมูบานให
ปลอดภัย เปนอีกหนทางหนึ่งในการปองกัน/ ลดอุบัติเหตุ และการ
บาดเจ็บจากการขับขีท่ี่ไมปลอดภัย 

ตัวชี้วัด อัตราการบาดเจ็บ และตายดวยอุบัติเหตุของประชาชนในชมุชนลดลง
ครึ่งหน่ึงของปที่ผานมา 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือปองกัน/ ลดอุบัติเหตุบนทองถนนและเสนทางการจราจรใน
หมูบาน และชุมชน 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูเรื่องการขับขีท่ี่ปลอดภัย 
3. เพ่ือสงเสรมิความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. อบรมใหความรู  

2. ใหผูเขารวมโครงการไดรวมเรียนรูหาแนวทางแกไขปญหาและ
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อันตรายที่เกิดจากการใชรถใชถนน 
3. กําหนดกฎของหมูบานเกีย่วกับการใชรถใชถนน 
4. จัดใหมีอาสาสมัครจราจรประจําหมูบาน  
5. จัดใหมีกิจกรรมการขับขีเ่ชงิอนุรักษ เพ่ือรวมศึกษาธรรมชาติ 
และวิถีชีวิตของคนในหมูบานและชุมชนใกลเคียง  

สถานที่ใหบริการ 1. เสนทางการจราจรในชุมชน และระหวางชุมชน 
2. วัด/ โรงเรียน 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนคนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
2. การทดสอบความรูกอนและหลังเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ประชาชนมีความรูเรื่องการขับขี่ปลอดภัยมากกวารอยละ 90 
2. ลดอุบัติเหตุ  
3. ผูเขารวมโครงการไดศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 

 
ชื่อโครงการ โครงการสิ่งแวดลอมดี ชุมชนดี นาอยู 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

การปลูกตนไมใหรมเงาแกชุมชน เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอวิถี
การดําเนินชีวิต และสุขภาพของคนในชุมชน 

ตัวชี้วัด ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือปลูกตนไมใหญใหรมเงา 
2. เพ่ือสงเสรมิความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน 
3. เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพชุมชนใหนาอยู 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. ปลูกตนไมครอบครัวละ 1 ตน ทุกวันสําคัญ ตามเสนทางเดิน 

และพื้นที่วางในชุมชน รวมถึงกําหนดเปนการปลูกปาชุมชน 
2. ใหครอบครวัที่อยูใกลกับตนไมที่ปลูกเปนผูดูแลรดน้ํา พรวนดิน 
ใสปุย (ปุยคอก หรือปุยธรรมชาติเทาน้ัน) 

สถานที่ใหบริการ 1. เสนทางเดินในชุมชน 
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2. พ้ืนที่วางในชุมชน  
3. วัด/ โรงเรียน 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนตนไมที่ปลูกในชุมชน 
2. จํานวนคนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ตนไมชวยลดมลพิษ 
2. ตนไมใหญใหรมเงา ใหความรมเย็น  
3. ทัศนียภาพในชุมชนงดงาม  

 

ชื่อโครงการ โครงการเปลีย่นขยะ เปลี่ยนสิ่งแวดลอม 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

การจัดการขยะในชุมชนเปนสวนหนึ่งของการสรางสิง่แวดลอมที่เอื้อ
ตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทั้งยังสามารถสรางรายไดใหแก
ชุมชนไดดวย 

ตัวชี้วัด ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของขยะ 
3. เพ่ือสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชน 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. กําหนดกฎของหมูบานในการจัดการขยะ 
กิจกรรมหลัก 2. จัดภาชนะแยกขยะตั้งตามจุดสําคัญของหมูบาน 

3. คัดแยกขยะออกตามประเภทที่นํากลับมาใชใหมได/ แปรรูปได/ 
ใชไมได 
4. นําวัสดุเหลือใช (ทิ้งเปนขยะ) มาดัดแปลงเปนเครื่องดนตรี/ 
สินคาอื่นที่กอใหเกิดรายได เชน ขวดพลาสติกแปรรูปเปนกระถาง
ปลูกดอกไม เปนที่ใสอุปกรณ/ เครื่องเขียน เปนตน 
5. แปรรูปขยะบางชนิดเปนปุยธรรมชาติ 
6. ใหตลาดนัด/ โรงเรียน/ รานคาในชุมชนลดการใชถุงพลาสติก 
และใชใบตอง/ ใบบัว/ วัสดุธรรมชาติหออาหารและของสดแทน 
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สถานที่ใหบริการ ทุกครัวเรือนในชุมชน/ วัด/ โรงเรียน 
วิธีการประเมนิผล 1. ปริมาณขยะในชุมชนคอยๆ ลดนอยลง 

2. ขยะถูกแปรรูปเปนสินคาใชในครัวเรือน/ ชุมชน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. สิ่งแวดลอมในชุมชนนาอยู  

2. กลุม/ ครอบครัว มีรายไดเสรมิเพ่ิมขึ้น  
3. ทัศนียภาพในชุมชนงดงาม  
4. ทุกคนไดรวมกิจกรรมกัน มีความสนุกสานเพลิดเพลิน 

 
ชื่อโครงการ โครงการรณรงคลด ละ เลิกบุหรี ่
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. วัด 
4. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

บุหรี่เปนพิษภัยตอสุขภาพทั้งตอผูสูบและผูคนที่อยูรอบขาง ทั้งยัง
เปนแบบอยางที่ไมดีแกเด็กรุนหลังอีกดวย 

ตัวชี้วัด อยางนอยรอยละ 70 ของผูที่สูบบุหรี่ ลด ละ เลิกบุหรี่ไดเพ่ิมขึ้น 
วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนใหผูสูบบหุรี่ลด ละ เลิกบุหรี่ 
กลุมเปาหมาย 1. คนที่เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ 

2. คนที่ตองการเลิกบุหรี ่
กิจกรรมหลัก 1. ติดปายรณรงคงดบุหรี ่และมีนโยบายสาธารณะเขตปลอดบุหรี่ 

ในหนวยงานทองถิ่นหรือในพื้นที่สาธารณะ และในบานพัก
ขาราชการในชมุชน 
2. จัดต้ังกลุมคนเลิกบุหรี ่
3. จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่ 
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณใหคนที่เลิกบุหรี่ไดแลว และ
กลุมคนที่ประสงคหรือตองการเลิกบุหรี ่

สถานที่ใหบริการ 1. วัด/ โรงเรียน  
2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
4. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
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2. มีกิจกรรมรณรงค 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนที่ตองการเลิกบุหรี่ไดทาํตามความประสงคของตนเอง 

2. คนที่เลิกบุหรี่ไดแลว ไดแบงปนประสบการณ สนับสนุนและ
ชวยเหลือเปนพ่ีเลี้ยงใหคนที่คนที่ตองการเลิกบุหรี ่
3. คนที่เลิกสูบไดเปนที่รัก และเปนแบบอยางที่ดีของคนใน
ครอบครัวและชุมชน 

 

ชื่อโครงการ กีฬาตานยาเสพยติด  
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. วัด 
4. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 
5. สถานีตํารวจประจําชุมชน 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

ยาเสพยติดเปนพิษภัยตอผูเสพ ผูคา และผูคนในชุมชน ทั้งดาน
สุขภาพ การดําเนินชีวิต/ การอาศัยอยูในสังคม รวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจสังคม ดังน้ัน การหาหนทางหลกีเลี่ยง/ ปองกนัปญหาจึง
เปนเรื่องทีส่ําคญัและจําเปนสําหรับทุกคนในชุมชน 

ตัวชี้วัด 1. สัดสวนผูติดยาเสพติดในชุมชนลดลง  
2. ประชาชน ผูเสพและผูติดยาเสพติดผ านการบําบัดรักษา และ 
ฟ นฟูตามเกณฑ  

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจตอยาเสพยติด 
2. เพ่ือสนับสนุนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3. เพ่ือความเปนอันหนึ่งเดียวกันของชุมชนในการปองกันปญหา
ยาเสพยติด 

กลุมเปาหมาย ประชาชนในชุมชน 
กิจกรรม 1. กําหนดงานแขงขันกีฬาตานยาเสพยติดเปนประเพณีประจําตําบล 

2. จัดแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ระหวางหมูบาน หรือระหวางตําบล 
3. จัดใหมีกลุมสอดสอง (สมาคมลับ) ดูแลผูที่มีพฤติกรรมนาสงสัย
ที่เกี่ยวของกับยาเสพยติดจึงเปนเรื่องจําเปนสําหรบัทุกคนในชุมชน 

สถานที่ใหบริการ 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   
2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
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3. วัด/ โรงเรียน 
4. สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพชุมชน/ ศูนยแพทยชุมชน 
5. สถานีตํารวจ 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนคนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
2. มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง หรือจัดใหเปนประเพณีประจําตําบล/ 
ชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการหลีกเลี่ยง/ ปองกันปญหา
ยาเสพยติด 
2. กีฬาชวยใหรางกายแขง็แรง 
3. กีฬาชวยใหคนในชุมชนมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 

 
ชื่อโครงการ โครงการทัวรธรรมะ 
หนวยงานเครือขาย 1. องคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล   

2. องคกรอิสระ/ กลุม/ ชมรมในชุมชน  
3. วัด 

สาระสําคัญ/ จุดเนน
ของโครงการ 

ธรรมะชวยใหคนมีสติ ทํากิจการงานไดอยางรอบคอบ สามารถ
ครองตัวครองตนใหเปนคนดีของสังคมและเปนแบบอยางที่ดีใหแก
ผูอื่น ทั้งคนในครอบครัวและชุมชน 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสงเสรมิใหคนมีศีลธรรม และมีธรรมะในการครองตน 
2. เพ่ือชวยทํานุบํารุงศาสนา 

กลุมเปาหมาย ประชาชนทุกวัยในชุมชน 
กิจกรรมหลัก 1. จัดทัวรธรรมะตามวัดในพื้นที่ หรือเขตพื้นที่ใกลเคียง 

    - ไหวพระ ทําบุญตามศรทัธา 
    - ฟงธรรม 1 เรื่อง (วันละ/ ครั้งละ ตามกําหนดวันของ
โครงการ) 
    - ชวยกันทําความสะอาดบริเวณวัด หรือชวยกิจกรรมการ
บูรณปฏิสังขรณของวัด 
    - ปฏิบัติธรรมรวมกัน 1 คืน 
2. การจัดโครงการ ใหหมุนเวยีนไปทุกวัดที่ต้ังอยูในชุมชน โดยจัด
เดือนละ 1 ครั้ง (หรือตามกําหนด) 

สถานที่ใหบริการ วัด 



 

 

140 

วิธีการประเมนิผล 1. จํานวนคนเขารวมโครงการ/ กิจกรรม 
2. มีกิจกรรมอยางตอเน่ือง หรือจัดใหเปนประเพณีประจําตําบล/ 
ชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. คนในชุมชนเปนคนดี มีนํ้าใจชวยเหลือกิจการงานของทางวัด 
2. คนมีคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ 

 
หมายเหตุ: โครงการสุดทายนี้ หากพิจารณาใหถีถ่วนไมตองใชงบประมาณใดๆ เพราะ
เปนโครงการทีจั่ดขึ้นภายในหมูบาน หรือหมูบานที่ใกลเคียงเทาน้ัน 
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การเขียนโครงการ 
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

รัชนี สรรเสริญ 
วรรณรัตน ลาวัง 

 

หลายคนคงสงสัยวาทําไมทํางานอะไรๆ ก็ตองเขียนโครงการ หลายครั้ง
เมื่อไดรับมอบหมายใหเขียนโครงการ ผูไดรับมอบหมายมักจะเกิดปญหาหลายประการ 
โดยเฉพาะกับผูที่ไมเคยเขียนโครงการมากอน  หรือแมแตผูมีประสบการณการเขียนมา
กอนก็ยังมีความไมแนใจวาจะเขียนอยางไร เพ่ือใหตรงใจ ตรงประเด็นปจจุบันโครงการ
มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน เพราะโครงการเปนสวนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติงานประจําป ซึ่งจะตองทําทุกป การจัดโครงการจึงถือเปนหัวใจสําคัญใน
การปฏิบัติงาน และยังเปนสวนหนึ่งที่ชี้วัดการทํางานวาประสบความสําเร็จตามเปา
หมายที่วางไวหรือไม แตปญหาที่มักจะเกิดขึ้นบอยๆ ในการทํางานก็คือการเขียน
โครงการไมชัดเจน ไมสอดคลองกับเปาหมาย ตัวชี้วัด หรือไมตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ตามที่หนวยงานกําหนดไว ทําใหตองปรับแกโครงการบอยครั้ง  โครงการ
ตางๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ พบปญหาตางๆ จากผูดําเนินการ
กองทุนในหลายประเด็น  ต้ังแตไมรูวาจะทําโครงการอะไร มาจนกระทั่งไมรูวาจะเขียน
โครงการอยางไร  ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นไดแก 
  1. ปญหาจากบุคลากรใหมไมเคยเขียนโครงการมากอน จึงไมรูวาควร
เริ่มตนจากจุดไหนกอนหลังและลําดับหัวขอในการเขียนโครงการควรเปนอยางไร   

      2. หลักการและเหตุผลควรจะเอาอะไรขึ้นกอน-หลัง บางครั้งจะเริ่มตน ก็
เขียนตอไปไมไดแลว  นอกจากนั้นจะเอาอะไรมาเปนเน้ือหาในการเขียนหลักการและ
เหตุผลใหโครงการนาสนใจ ก็เปนสิ่งที่ยาก 

      3. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไมถูกตอง ไมรูวาวัตถุประสงคจะ
เขียนอยางไรดี มีวัตถุประสงคแลวตองมีตัวชี้วัดไหม ถามีจะกําหนดตัวชี้วัดอยางไร 

           4. กําหนดงบประมาณไมถูกตอง ตามระเบียบกองทุน 
           5. การติดตามผลของโครงการหรือการประเมินผลไมรูวาจะตองประเมิน 

อะไรบาง และประเมินอยางไร 
 

 กอนที่จะตอบคําถาม ขอใหทานทําความเขาใจกับความหมาย ลักษณะของ
โครงการที่ดี และหวขอที่จําเปนตองเขียนในโครงการแตละโครงการ 
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ความหมายของโครงการ 

 โครงการ (Project)  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให
ความหมายวา หมายถึง "แผนหรือเคาโครงการการทํางานตามที่กําหนดไว" โครงการ
เปนสวนประกอบสวนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาซึ่งชวยใหเห็นภาพ และทิศทางการ
พัฒนา ขอบเขตของงานที่สามารถติดตามและประเมินผลได 

 โครงการ หมายถึง การวางแผนลวงหนาที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ ประกอบ 
ดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมที่ตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน  และคาดหวังที่
จะไดผลตอบแทนอยางคุมคา แตละโครงการมีเปาหมายเพื่อการผลิต หรือการ
ใหบริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน การเขียนโครงการจึงเปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งของการวางแผนที่จะทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 สําหรบัโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืน  หมายถึง โครงการ 
ที่จัดทําขึ้นตามปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหกับประชาชน โดยมีงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ 
 
ลักษณะของโครงการที่ด ี 

โครงการที่ดีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ควรมีองคประกอบดังน้ี 
1. ตองเปนโครงการที่มีลักษณะ  ดังน้ี 

1.1. โครงการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน ใหกับกลุมเปาหมาย 5 
กลุมคือ กลุมหญิงต้ังครรภ  เด็กวัยทารก  เด็กโต (อายุ 6 ป ถึง
ตํ่ากวา 25 ป) ผูใหญ (อายุ 25 ป ขึ้นไป) ผูพิการและทุพพล
ภาพ 

1.2. โครงการการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถิ่น 
เปนกิจกรรมที่เกิดจากความริเริ่มของประชาชนในชุมชนทองถิ่น
ของประชาชนเอง 

1.3. เปนโครงการสนับสนุนหนวยบริการสุขภาพที่อยูในชุมชน
ทองถิ่น เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน เปนตน  

1.4. เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อการพัฒนาการบริหารกองทุน/การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน  และอื่นๆ 
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2. โครงการมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินการไดจริง  
รายละเอียดของโครงการตองเขาใจไดงาย และมีความสัมพันธกัน เชน วัตถุประสงค
ตองสัมพันธกับปญหา วิธีดําเนินการก็ตองสัมพันธกับวัตถุประสงค เปนตน  

3. สามารถติดตามและประเมินผลได  
4. เกิดจากขอมูลปญหาสุขภาพในพื้นที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น ที่ 

ไดรับการวิเคราะหมาอยางรอบคอบแลว จากผลการสํารวจขอมูลสุขภาพในพื้นที่ หรือ
การทําประชาคมเพื่อตกลงรวมกันในการแกปญหาสุขภาพเรื่องน้ันๆ  

5. ไดรับการสนับสนุนทางดานทรัพยากรทั้งการเงิน และการบริหารอยาง 
เหมาะสมจากกองทุน 

6. มีระยะเวลาในการดําเนินการที่แนชัด  
 

       โครงการทุกโครงการที่กําหนดขึ้น จะตองมีบุคคล หรือกลุมบุคคลเปนผู
ดําเนินงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลในกองทุน คือคณะกรรมการกองทุน  หรือประชาชน 
ที่ตองการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคอาจไดรับการแตงต้ัง เพ่ือใหเปนผูเขียน
โครงการขึ้น จากขอมูลปญหาของชุมชน เมื่อไดเขียนโครงการเสร็จเรียบรอยแลว 
จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน กอนที่จะไปดําเนินการ  

ในการดําเนินงานโครงการ  อาจดําเนินการโดยประชาชนเอง   โดย
คณะกรรมการกองทุน หรือโดยการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน เชน แพทย บุคลากร
สาธารณสุข อสม.และกรรมการกองทุน  การเขียนโครงการนั้นผูเขียนอาจไมตองเปน
ผูดําเนินการโครงการก็ได โดยมอบใหกับบุคคลอีกกลุมหน่ึง นําไปดําเนินงาน ทั้งน้ีใคร
จะเปนผูดําเนินงานตองขึ้นอยูกับวาโครงการนั้นตองดําเนินการอะไรบาง ใครเปนผูมี
ความรูความสามารถในเรื่องดังกลาว   
 จากคําถามตางๆ ขางตน ประกอบกับลักษณะของโครงการที่ดี คําถามตาง ๆ 
พอจะตอบไดดังน้ี 
 

คําถามในการเขียนโครงการ 
 

1. การเขียนโครงการควรประกอบดวยหัวขออะไรบาง 
หัวขอในการเขียนโครงการในแตละหนวยงานมักจะกําหนดของตนเองไวเปน

แนวทาง ถากองทุนใดกําหนดหัวขอการเขียนอะไรไว  ใหเขียนใหครบทุกหัวขอที่
กองทุนน้ันๆ กําหนด  โดยทั่วไปการเขียนโครงการจะมีหัวขอดังตอไปน้ี   
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• ชื่อโครงการ  
• หลักการและเหตุผล  
• วัตถุประสงค 
• ตัวชี้วัด 

• กลุมเปาหมาย 

• ระยะเวลาดําเนินการ 
• วิธีดําเนินการ (ขั้นตอน กิจกรรมและวิธีการ) 
• งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช  
• การประเมินผล  

• องคกรภาคีที่สนับสนุน 

• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

• ผูรับผิดชอบโครงการ  
• ผังกํากับงานโครงการ 

  

         รายละเอียดของรูปแบบ หรือโครงสราง หัวขออาจสลับที่กันบางในบางหัวขอ 
โครงการบางโครงการ มีรายละเอียดมาก บางโครงการมีรายละเอียดนอย ทั้งน้ีแลวแต
ผูเขียนโครงการ จะพยายามจัดทําขึ้นหรือยึดถือ โดยมุงหวังใหผูที่อานโครงการ หรือผู
ปฏิบัติตามโครงการ มีความเขาใจไดงายที่สุด  นอกจากสวนประกอบดังกลาวแลว การ
เขียนโครงการ ยังอาจมีสวนประกอบอื่นๆ อีกเชน  
 

• หนวยงานที่ใหการสนับสนุน หมายถึง หนวยงานที่ใหความรวมมือ
ประสานงาน เพ่ือใหโครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

• ผูเสนอโครงการ หมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เขียน และนําโครงการขึ้น
เสนอใหผูมีอํานาจในการอนุมัติโครงการเปนผูพิจารณา  

 
     

2. ชื่อโครงการ ควรเขียนอยางไรจึงเหมาะสม               

         ชื่อโครงการ    ชื่อโครงการตองมีความชัดเจน  รัดกุม และเฉพาะเจาะจง  ทําให
เกิดความเขาใจงายแกผูเกี่ยวของ  หรือผูนําโครงการไปปฏิบัติ  ชื่อโครงการจะบอกใหทราบ
วาจะทําสิ่งใด หรือเสนอ เพื่อทําอะไร   โดยปกติชื่อโครงการจะแสดงลักษณะของงานที่ตอง
ปฏิบัติตัวอยางเชน  
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• โครงการการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
• โครงการตรวจสุขภาพ และเฝาระวังโรคมะเร็ง 
• โครงการอบรมผูนําเยาวชน 
 

3. หลักการและเหตุผลควรเขียนอยางไรจึงจะเห็นวาโครงการนั้นสําคัญ 
                หลักการและเหตุผล หรือบางหนวยงานใชคําวา ความเปนมา  หรือภูมิ
หลังของโครงการ  หลักการและเหตุผล เปนสวนที่แสดงถึงปญหาความจําเปนที่ตองจัด
โครงการโดยผูเขียนหรือผูเสนอโครงการจะตองระบุถึงปญหา เหตุผล  และขอมูล
สนับสนุนใหปรากฏชัดเจน  ผูเขียนตองพยายามหาเหตุผล หลักการ ตางๆ สนับสนุน
โครงการอยางสมเหตุสมผล  เพ่ือใหผูมีหนาที่อนุมัติโครงการเห็นชอบตามที่เสนอ  
การเขียนหลักการและเหตุผลมักเขียนเปนความเรียง  ไมนิยมเขียนเปนขอๆ เชน
โครงการการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตองเขียนใหเห็นวาโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงแนวโนมประชาชนเปนกันมากขึ้น อาจระบุจํานวนประชาชนที่
เปนโรคดังกลาว (อัตราปวย  อัตราตาย) มีความจําเปนจะตองคัดกรองเพื่ออะไร  เมื่อ
คัดกรองแลวจะสงผลอะไร และจะดําเนินการอยางไรจึงจะเปนประโยชนตอประชาชน 
 
4. วัตถุประสงคควรจะกาํหนดอยางไร 

วัตถุประสงค เปนการบอกใหทราบวา การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความ
ตองการใหอะไรเกิดขึ้น    วัตถุประสงคที่ควรจะระบุไวควรเปนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 

ปฏิบัติไดและวัดและประเมินผลได ควรจะเขียนวัตถุประสงคเปนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม  คือเขียนใหเปนรูปธรรมมากกวาเขียนเปนนามธรรม การทําโครงการหนึง่ๆ 

อาจจะมีวัตถุประสงค  มากกวา 1 ขอได แตท้ังนี้การเขียนวัตถุประสงคไวมาก ๆ อาจจะทํา

ใหผูปฏิบัติมองไมชัดเจน และอาจ จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไมได ดังนั้นจึง

นิยมเขียนวัตถปุระสงคท่ีชัดเจน ปฏิบัติได วัดได เพียง 2-3 ขอ เชน 1. เพื่อคัดกรองภาวะ

เสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต ใหกับประชาชนที่มีอายุ 35 ป

ข้ึนไปในเขตตําบลบานสุขแสน 2. เพื่อใหประชาชนในเขตตําบลบานสุขแสนอายุ  35 ป

ข้ึนไปมีความรู ในการดูแลและจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได  
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5. จะกําหนดตัวชี้วัดอยางไร จึงเหมาะสม 
           ตัวชี้วัด เปนเครื่องมอืเปนการวัดความสําเร็จของโครงการ  ตัวชี้วัดที่กําหนดให
ระบุวาจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงใหปรากฏเปนรูปตัวเลขหรือจํานวนที่จะ
ทําได   ภายในระยะเวลาที่กําหนด การระบุตัวชี้วัด ควรระบุเปนประเภทลักษณะและ
ปริมาณ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความสามารถในการทํางานของผูรับผิดชอบ
โครงการ  

ตัวชี้วัดประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะเปนตัวชี้วัดที่สามารถนับได อาจเปน  จํานวน  หรือรอย
ละ เชน จํานวนผูมารับบริการ  รอยละของสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ผานการ
ประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกตอง   ชมรมผูสงูอายุจัด
กิจกรรมสุขภาพรวมกันทุกเดือนอยางนอยเดือนละครั้ง 

• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของผลงาน หรือวัดกระบวนการทํางาน  เชนระดับความพึง
พอใจของผูมารับบริการ  ระดับความสําเร็จของการใหบริการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ 

 

ตัวอยางการเขียนตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 

เพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต  
ใหกับประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป  ในเขต
ตําบลบานสุขแสน 

รอยละ  90  ของประชาชนอายุ 35 ป
ขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  อัมพฤกษ  
อัมพาต 

เพ่ือใหประชาชนในเขตตําบลบานสุขแสน
อายุ 35 ปขึ้นไปมีความรูในการดูแลและ
จัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

รอยละ 90 ของผูที่มารวมโครงการ
ไดรับความรูในการดูแลและจัดการ
สุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

เพ่ือใหผูที่มีภาวะเสี่ยงสูงไดรบัการสงตอ 
ใหแพทยเพ่ือวินิจฉัย และรับการรักษา 
พยาบาลที่ถูกตอง 

ประชาชนที่ไดผานการคัดกรอง และ มี
ภาวะเสี่ยงทุกคน  จะไดรับการสง 
ตอเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชน รอยละ 80 ของผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
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6. กลุมเปาหมายคือใครบาง 
กลุมเปาหมาย เปนการบอกถึงความตองการ  หรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่

ระบุในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน วาในการดําเนินงาน
โครงการนี้ ใครคือ ผูที่ผูดําเนินการโครงการจะนํากิจกรรมไปปฏิบัติ เชน โครงการ  
คัดกรองผูปวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงกลุมเปาหมายคือ ประชาชนในหมูบานที่
อายุ 35 ปขึ้นไป ดําเนินการในทุกหมูบาน 

 
7. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการเมื่อใดจึงเหมาะสม 

ระยะเวลาดําเนินการโครงการ กําหนดเมื่อมีความพรอมในทุกดาน สําหรับ
โครงการสงเสริมสุขภาพสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา  แตปองกันโรคบางโรคควร
กําหนดเวลาดําเนินการใหเหมาะสม เชนโครงการรณณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลายควร ทํา
ในชวงฤดูฝน นอกจากนี้การระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนเสร็จสิ้น
โครงการ  ตองระบุ วัน-เดือน-ป ที่เริ่มตนและเสร็จสิ้น  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา
โครงการนั้นจะเริ่มเมื่อใด และจะสิ้นสุดเมื่อใด 

 
8. จะกําหนดวิธีดําเนินการอยางไรบาง  

วิธีดําเนินการ หรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน  คืองานหรือกิจกรรม
ซึ่งจะตองปฏิบัติในการ ดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดความสําเร็จตาม 

ตัวบงช้ี  ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอยางไวแลว  นํามาจัดลําดับวา

ควรจะทําสิ่งใดกอน-หลัง หรือพรอมๆ กัน แลวเขียนไวตามลําดับ จนถึงข้ันตอนสุดทายท่ี
ทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค ตัวอยางกิจกรรม เชน โครงการการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผูเขียนกําหนดกิจกรรมดังนี้  

• ประชาสัมพันธโครงการทางสถานีวิทยุชุมชน และหอกระจายขาว 
• ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
• ใหความรูกับผูมารับบริการ   
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9. กําหนดงบประมาณเทาใดจึงพอเหมาะ  
            การกําหนดงบประมาณ เปนประมาณการคาใชจายทั้งหมดของโครงการ ซึ่ง
ควรจําแนกรายการคาใชจายไดอยางชัดเจน เชน คาวัสดุ คาอาหารกลางวนั  
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ เปนตน โดยตองระบุใหชัดเจนเปนคาใชจาย
เหลาน้ันเทาใด  รวมทั้งโครงการเปนเงินเทาใด เชน 
 

คาอาหารกลางวัน คนละ 50 บาท 100 คน             เปนเงิน 5,000  บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคนละ  20 บาท 100 คน  เปนเงิน     2,000  บาท 
คาสมนาคุณวิทยากร 1คน                                 เปนเงิน 300  บาท 
 คาถายเอกสาร                                              เปนเงิน     100 บาท 

รวม 7,400 บาท(เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 
 

10. การประเมินโครงการควรทําอยางไร 
       การประเมินผลโครงการ เปนบอกแนวทางวาการติดตามประเมินผลควรทํา
อยางไรในระยะเวลาใดและใชวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งตองระบุวิธีการ
ประเมินผลใหชัดเจนวาจะประเมินโดยวิธีใด อาจเขียนเปนขอๆ หรือเขียนรวมๆ กันก็
ได เชน ประเมินจากการสังเกต การนับจํานวนผูมารับบริการ ประเมินโดยใช
แบบสอบถามวัดความรู และแบบวัดความพึงพอใจ  เปนตน 

ในการประเมินโครงการ ผูรับผิดชอบประเมินผลโครงการนั้นๆ จะตองเตรียม
มีการเตรียมเครื่องมือสําหรับเก็บรวมรวมผลการดําเนินงาน โดยตองทําไวลวงหนา  
ดังน้ันผูทําหนาที่ประเมินตองทําความเขาใจกับวัตถุประสงค  ตัวชี้วัด กิจกรรมตางๆ ที่
จัดตามโครงการ และเตรียมเครื่องมือใหสอดคลองกับสิ่งที่จะวัด เชน 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ 

รอยละ  90  ของประชาชนอายุ 35 ป
ขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  อัมพฤกษ  
อัมพาต 

แบบบันทึกจํานวนผูมารับบริการ 
(สามารถใชแบบบันทึกขอมูลประวัติ
การตรวจของเจาหนาที่สาธารณสุขได) 

รอยละ 90 ของผูที่มารวมโครงการ
ไดรับความรูในการดแูลและจัดการ
สุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

แบบบันทึกจํานวนผูที่ไดเขารับฟงการ
ใหความรู และ หรือ  แบบทดสอบ
ความรู 
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ตัวชี้วัด เครื่องมือ 

ประชาชนที่ไดผานการคัดกรอง และ มี
ภาวะเสี่ยงทุกคน  จะไดรับการสง 
ตอเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง 

แบบบันทึกจํานวนผูที่ไดรับการสง
ตอไปโรงพยาบาล 

รอยละ 80 ของผูมารับบริการมคีวาม
พึงพอใจในการดําเนินงานตาม
โครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ (ตอง
กําหนดใหชัดเจนวาจะประเมินในเรื่อง
ใดบาง) 

 
11. องคกรภาคีท่ีสนับสนุนหมายถึงใคร 

องคกรภาคีที่ใหการสนับสนุน เปนการใหแนวทางแกผูอนุมัติและผูปฏิบัติวา 
ในการดําเนินการโครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความรวมมือกับหนวยงาน
ใดบาง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวของโครงการ เชน สถานีอนามัยมีเจาหนาที่
สาธารณสุขมาชวยรวมคัดกรองผูรับบริการ  มี อสม. ชวยชั่งนํ้าหนักวัดความดันเปน
ตน 

 
12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับควรกําหนดอยางไร 
              ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการกลาวถึงผลประโยชนที่พึงจะไดรับจาก
ความสําเร็จของโครงการ เปนการคาดคะเนผลที่จะไดรับเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ 
ซึ่งผลที่ไดรับตองเปนไปในทางที่ดี ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เชน โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน 

• อัตราการปวย การตายดวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
อัมพฤกษ อัมพาตลดลง 

• อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง

ลดลง 

• เกิดชมรมกลุมผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูในการจัดการสุขภาพและการดูแลตนเอง  
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13. ผูรับผิดชอบโครงการควรเปนใคร 
        ผูรับผิดชอบโครงการเปนการระบุใหทราบ
วาใครเปนเจาของโครงการ ควรระบุชื่อ ตําแหนงและ
หนวยงานใหชัดเจน     

 

14. ผังกํากับงานโครงการทําอยางไร 
ผังกํากับงานโครงการเปนการกําหนดรายละเอียดของการดําเนินงานกิจกรรม 

ตางๆ ของโครงการที่กําหนดรายละเอียด วัน เวลา ผูรับผิดชอบชัดเจน  นิยมกําหนด
เปนตาราง ดังตัวอยาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

สิงหาคม 

 
ลําดับ กิจกรรม 

1- 7 8- 14 15-21 22- 28 29 -31 

ผูรับผิด 
ชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
เขียนโครงการ 

     เลขากองทุน 

2 ประชาสัมพันธโครงการ      อสม ทุกคน 
3 ประสานงานเรื่องสถานที่จัดงาน      นายกนก 
4 ประสานงานเรื่องอาหาร      นางสมศร ี
5 ติดตอวิทยากร      นายสาธร 
6 เตรียมแบบประเมินผลโครงการ      นายสาธร 
 ขั้นดําเนินงาน       
7 ตรวจสุขภาพทั่วไป   

ตรวจเบาหวานใหสุขศึกษา 
     นางสมใจ 

นายประภาส 
 ขั้นประเมินผลโครงการ       
8 เก็บขอมูล      อสม นางใส 
9 สรุปผลการประเมินและรายงาน

ประธานกองทุน 
     นายประสิทธิ ์

  



ตัวอยางการเขียนโครงการ 
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

อัมพฤกษ อัมพาต เชิงรุกของกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
องคการบริหารสวนตําบลบานสุขแสน 

………………… 
 

หลักการและเหตุผล 
 

            ปจจุบัน ปญหาสุขภาพของประชาชนที่พบมากในประเทศไทย ที่ตองไดรับการ

แกไข นอกจากโรคติดตอแลว กลุมโรคไมติดตอเปนสาเหตุสําคัญของการตาย และความ

พิการ ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง และกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากร         

เปนจํานวนมากในแตละป ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเสนเลือดใน

สมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคอัมพฤกษ อัมพาต และโรคมะเร็ง เปนตน   

            จากการสํารวจและคาดประมาณจํานวนผู ป วยโรคความดันโลหิตสูง และ

โรคเบาหวาน  พบวาประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลรักษาโรคมากกวารอยละ 

50 จากผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา การตรวจคนหา และคัดกรองกลุมเสี่ยงโรค

เรื้อรังตางๆ ของตําบลบานสุขแสนยังไมบรรลุเปาหมาย มีประชาชนที่อายุ 35 ปขึ้นไป ที่

ตองไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต อีก

จํานวนมาก เน่ืองจากประชาชนสวนใหญคิดวาตนเองสุขภาพดี เพราะยังไมมีอาการของ

โรค จึงไมใหความ สําคัญกับการตรวจสุขภาพ เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมโรคเหลาน้ี  

การคัดกรองและตรวจสุขภาพของประชาชน เปนการคนหาและการควบคุมปจจัยเสี่ยงของ

การเกิดของโรคที่สําคัญที่สุด และเมื่อคนพบผูที่มีปจจัยเสี่ยงจะไดดําเนินการตรวจโดน

ละเอียด และรักษาตอโดยเร็วตอไป  

             กองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลบานสุขแสน ไดตระหนัก 

และเห็นความสําคัญของปญหาของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต 

และเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองเหมาะสม 

และเพื่อใหการดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต 

บรรลุ เป าหมายของประเทศ  จึงได  จัดทําโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน  โรค             
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ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต เชิงรุก ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการ

บริหารสวนตําบลบานสุขแสน เพ่ือนําผลการคัดกรองมาการพัฒนาการมีสวนรวมในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง ของครอบครัว ชุมชน และสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพ    

ใหกับประชาชนในระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงค  

 

          1. เพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต  
ใหกับประชาชนที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตตําบล บานสุขแสน 

           2. เพ่ือใหประชาชนในเขตตําบลบานสุขแสนอาย ุ35 ปขึ้นไปมีความรูในการดูแล
และจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
           3. เพ่ือใหผูที่มีภาวะเสี่ยงสูงไดรับการสงตอใหแพทยเพ่ือวินิจฉัย และรับการ
รักษาพยาบาลที่ถูกตอง 
           4. เพ่ือใหผูปวยไดรับการติดตามเยี่ยมอยางตอเนื่อง 
  
ตัวชี้วัด 

           1. รอยละ 90 ของประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต 

           2. รอยละ 90 ของผูที่มารวมโครงการไดรับความรูในการดูแลและจัดการสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
.          3. รอยละ 80 ของผูมารับบริการมคีวามพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ 
           4. ประชาชนที่ไดผานการคัดกรอง ผูที่อยูในภาวะเสี่ยงทุกคน จะไดรับการสงตอ 
เพ่ือรับการรักษาทีถู่กตอง 
           5. ผูปวยโรคโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงทุกคน ไดรับการดูแลและ
ติดตามเยี่ยมเปนระยะอยางตอเนื่อง จากบุคลากรสาธารณสุข 
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กลุมเปาหมาย 

            1. ประชาชนอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
บานสุขแสน จํานวน 2,500 คน ใน 10 หมูบาน ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต  
            2. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาตไดรับการ
ดูแลรักษาอยางตอเนื่องเหมาะสม 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

 
 1  กุมภาพันธ 2552 – 30 เมษายน  2552 

 
วิธีดําเนินการ (ขั้นตอน กิจกรรมและวิธีการ) 
ขั้นที่1 เตรียมการกอนดําเนินงานตามโครงการ 

 1.1. ประชุมช้ีแจงผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบนโยบายและวัตถุประสงคของ

โครงการเพื่อใหมีความเขาใจในแนวเดียวกัน 

  1.2. ประสานงานกับบุคคลากรสาธารณสุขเพ่ือขอความรวมมือในการดําเดิน
งานการคัดกรอง 
           1.3. จัดทําแผนและกําหนดวันออกปฏิบัติงานเชิงรุกในการดําเนินงาน คัดกรอง 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษอัมพาตในเขตตําบลบานสุขแสน ในกลุม 
ประชาชนกลุมที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป 

           1.4. ประชาสัมพันธ โครงการเพื่อเชิญชวนกลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ     
ผานทางสถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM 90.25 MHz ทุกวันในเวลา 16.00-17.00 น. อสม. 
ประชาสัมพันธผาน หอกระจายขาวประจําหมูบาน  และติดแผนปายประชาสัมพันธ 
 

ขั้นที่ 2  ดําเนินการตามโครงการ 
            2.1. แตงต้ังคณะทํางานสําหรบัออกดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน          
โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาตของตําบลบานสุขแสน 

           2.2. อบรม อสม. เพ่ือทบทวนความรูและทักษะในการตรวจวัดความดันโลหิต 
ตรวจน้ําตาลในเลือด การวัดสวนสูง ชั่งนํ้าหนัก วัดรอบเอว และคํานวณดัชนีมวลกาย  
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การซักประวัติ และการใหคําแนะนํา 
               2.3. อสม. นัดประชาชนกลุมเปาหมายอายุ  35 ป ขึ้นไปตามละแวกที่
ผูรับผิดชอบไปตรวจคัดกรองในสถานที่ที่นัดหมายของแตละหมูบานตามที่กําหนดไวใน
แผน เพ่ือรับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต โดยองคการ
บริหารสวนตําบลบานสุขแสน และอํานวยความสะดวกดานการจัดสถานที่ในการให
บริการ 
               2.4. เจาหนาที่  และ อสม. ซักประวัติการเจ็บปวยประวัติการเกิดโรคใน
ครอบครัวที่เปน  ภาวะเสี่ยงและประวัติพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพตามแบบคัดกรองโรค
โดย ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจหาน้ําตาลในเลือด วัดรอบเอว คํานวน
คาดรรชนีมวลกาย 

               2.5. เจาหนาที่สาธาณสุขสรุปผลการตรวจคัดกรอง โรคดวามดันโลหิตสูง 
เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต ใหประชาชนไดทราบถึงผลการคัดกรอง และใหความรูใน
การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมปองกันการเกิดโรค ปองกันภาวะแทรกซอนอันเกิดจาก
พฤติกรรมที่ไมถูกตองเหมาะสม 

               2.6. ในรายที่มีภาวะเสี่ยงจะไดรับการสงตอเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับ
การรักษาพยาบาลที่ถูกตองเหมาะสม 

               2.7. ใหความรู และประชาสัมพันธอยางตอเนื่องทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชน เกี่ยวกับบทบาทในการจัดการหรือการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวชุมชน เพ่ือ   
ปองกันการเกิดโรค และภาวะแทรกซอนโดย อสม.และเจาหนาที่สาธารณสุข 
               2.8. จัดต้ังชมรมกลุมผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโดยใหกลุม    
ผูปวยมาแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เชน ใหผูปวยพูดคุยกันวาเมื่ออยูที่บานมีพฤติกรรม
และแบบแผนการใชชีวิตอยางไร ดูแลตนเองอยางไร การพูดใหกําลังใจในการจัดการหรือ
ดูแลกันเอง 
               2.9. ติดตามเยี่ยมกลุมที่มีภาวะแทรกซอนอยางตอเนื่องโดยใหผูปวยมีบทบาท
ในการจัดการหรือดูแลตนเองอยางเขมแข็ง กระตุ นใหกําลังใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคและแบบแผนการใชชีวิต เชน ลดการบริโภคอาหารเค็ม ลด
นํ้าหนักเมื่อมีภาวะอวนหรือมีภาวะน้ําหนักเกิน เพ่ิมการบริโภคผักผลไม นมที่มีไขมันตํ่า 



 159 

หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องด่ืมที่มีปริมาณ แอลกอฮอลมากเกินไป และเพิ่มการ         
มีกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยและภาวะสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยง ภาวะ 
แทรกซอน  อันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองโดยใหครอบครัว  ชุมชนไดมี 
สวนรวม 

 
 

ขั้นที่3  ประเมินผลโครงการ 

           คณะกรรมการรวม กับเจาหนาที่สาธารณสุข อสม. ประเมินผลและสรุปผลการ

ดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษอัมพาตของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ตําบลบานสุขแสน โดยประเมินตามตัวชี้วัด  
 

งบประมาณ 

  

1 คาชุดนํ้ายาตรวจเบาหวาน                     เปนเงิน 20,000 บาท 

2 คาจางจัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการ 500 บาท 

3 คาจางจัดทําเอกสารใหความรูกับผูมารับบรกิาร

3,000 ชุด                                          เปนเงิน

 

2,000 บาท 

4 คาอาหารกลางวันเจาหนาที่และบุคลากรชวยงาน 

จํานวน 10 คนๆ ละ 80  บาท จํานวน 10 วัน           

                                                      เปนเงิน

 

 

8,000 บาท 

5 คานํ้าด่ืมสําหรบัเจาหนาที่เจาหนาที่และบุคลากร

ชวยงานและผูรับบริการวันละ ประมาณ 250 คนๆ 

ละ 5 บาท จํานวน 10 วัน                       เปนเงิน

 

 

12,000 บาท 

รวม   42,500 บาท   (สองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)   
 

การประเมินผลโครงการ         
  ประเมินตามตัวบงชี้ของโครงการโดยมีแบบวัดความรู แบบประเมินความพึงพอใจ 

และแบบบันทึกขอมูลผูมารับบริการ 
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องคกรภาคีท่ีสนับสนุน 

 1. เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยตําบลบานสุขแสน จํานวน 

3 คน ชวยในการตรวจคัดกรองสรุปผล และใหความรูกับผูมารับบริการ และสรุปผล 

ติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับคณะกรรมการกองทุน 
           2. อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตําบลบานสุขแสน จํานวน 48 คนมีบทบาทใน
การประชาสัมพันธ  นัดหมายประชากรกลุมเปาหมายอายุ 40 ปขึ้นไป รวมกันคัดกรอง 
ประเมินภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต และติดตาม
เยี่ยม และชวยสัมภาษณผูมารับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจและความรูที่รับจาก
เจาหนาที่ และติดตามเยี่ยมผูปวยในเขตรับผิดชอบ 
 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่
สําหรับดําเนินการ การประชาสัมพันธโครงการ และชวยสัมภาษณผูมารับบริการเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและความรูที่รับจากเจาหนาที่ ติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุข 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1. ประชาชนตระหนักและใสใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือปองกันการเกิดโรค
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

           2. อัตราการปวย การตายดวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ 
อัมพาตลอดลง 
           3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงลดลง 

  4. เกิดชมรมผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูในการจัดการสุขภาพและการดูแลตนเอง  
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ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

นายสมศักด์ิ สุขภาพดี กรรมการกองทุน ประธานกรรมการโครงการ 

นายโยนก ปราการ กรรมการกองทุน กรรมการ 

นายดี นาสม ผูใหญบานหมู 1 กรรมการ 

นางใจ ดอนโคกสูง ผูใหญบานหมู 2 กรรมการ 

นายมานัส สุขสมจิต ผูใหญบานหมู 3 กรรมการ 

นายดวง แดงสวาง ผูใหญบานหมู 4 กรรมการ 

นางปราณ ี บานโคกสูง อสม. กรรมการและเลขานุการการ 

นางพรรณี ศรีสมบรูณ อสม. กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการการ 
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ผังกํากับงานโครงการ 

คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาตเชิงรุก 
 

เดือน กุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 

กิจกรรม 

2-
8 
กพ

 52
 

9-
15

 กพ
 52

 

16
-2

2 
กพ

 52
 

23
-2

8 
กพ

 52
 

1-
8 
มีค

 52
 

9-
15

 ม
ีค 

52
 

16
-2

2ม
ีค 

52
 

23
-2

9 
มีค

 52
 

30
-5

 เม
ย 

52
 

6-
12

 เม
ย 

52
 

13
-1

9 
เม
ย 

52
 

20
-2

6 
เม
ย 

52
 

27
-3

0 
เม
ย 

52
 

ผูรับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 เตรียมการกอน
ดําเนิน งานตาม
โครงการ 

              

1.ประชุมชี้แจงผูที่มีสวน
เกี่ยวของรับทราบนโยบาย
และวัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อใหมีความ 
เขาใจในแนวเดียวกัน 

3 
กพ 

             

2. ประสานงานกับ
บุคคลากรสาธารณสุขเพื่อ
ขอความรวมมอืในการ 
ดําเดินงานการคัดกรอง 

4 
กพ 

  23
กพ
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เดือน กุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 

กิจกรรม 

2-
8 
กพ

 52
 

9-
15

 กพ
 52

 

16
-2

2 
กพ

 52
 

23
-2

8 
กพ

 52
 

1-
8 
มีค

 52
 

9-
15

 ม
ีค 

52
 

16
-2

2ม
ีค 

52
 

23
-2

9 
มีค

 52
 

30
-5

 เม
ย 

52
 

6-
12

 เม
ย 

52
 

13
-1

9 
เม
ย 

52
 

20
-2

6 
เม
ย 

52
 

27
-3

0 
เม
ย 

52
 

ผูรับผิดชอบ 

3. จัดทําแผนกําหนดวัน
ออกปฏิบัติงานเชิงรุก 

 10 
กพ 

            

4. ประชาสัมพันธ 
โครงการเพื่อเชิญชวน 
กลุมเปาหมายใหเขารวม
โครงการ 

              

  4.1.ทางวิทยุชุมชนคลื่น
FM 90.25 MHz   

  ทุกวันในเวลา 16.00-17.00  นาฬิกา      กรรมการกองทุน 

  4.2. หอกระจายขาว 
ประจําหมูบาน   

  ทุกวันเวลา 06.30 และเวลา18.00 น      ผูใหญบาน 

  4.3  ติดแผนปาย
ประชาสัมพันธ 

   23
กพ

         อสม ผูใหญบาน 

  4.4. อสม. แจงขาวตาม
หมูบาน 

  อสม. ที่รับผิดชอบแตละโซน      อสม 

ขั้นที่2 ดําเนินการตาม
โครงการ 
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เดือน กุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 

กิจกรรม 

2-
8 
กพ

 52
 

9-
15

 กพ
 52

 

16
-2

2 
กพ

 52
 

23
-2

8 
กพ

 52
 

1-
8 
มีค

 52
 

9-
15

 ม
ีค 

52
 

16
-2

2ม
ีค 

52
 

23
-2

9 
มีค

 52
 

30
-5

 เม
ย 

52
 

6-
12

 เม
ย 

52
 

13
-1

9 
เม
ย 

52
 

20
-2

6 
เม
ย 

52
 

27
-3

0 
เม
ย 

52
 

ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะทํางาน
สําหรบัออกดําเนินงาน 
คัดกรอง 

 10 
กพ 

           นายก อบต. 

2. อบรม อสม.ทบทวน
ความรูและทักษะในการ 
ซักประวัติ ตรวจวัดความ
ดันโลหิต ตรวจน้ําตาลใน
เลือด การวัดสวนสูง ชั่ง
น้ําหนัก วัดรอบเอว และ
คํานวณดัชนีมวลกาย  

  23 
กพ 

          เจาหนาที่
สาธารณสขุ 

3. จัดสถานที่เพื่อให
บริการ 

    2 
มีค 
4 
มีค

9 
มีค 
11
มีค

16
มีค 
18
มีค

23
มีค 
15
มีค 

     อบต. 

3. ดําเนินการตามนัด
หมายในแตละหมูบาน  

    3 
มีค 

10
มีค

17
มีค 

24
มีค 

     เจาหนาที่
สาธารณสขุ 
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เดือน กุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 

กิจกรรม 

2-
8 
กพ

 52
 

9-
15

 กพ
 52

 

16
-2

2 
กพ

 52
 

23
-2

8 
กพ

 52
 

1-
8 
มีค

 52
 

9-
15

 ม
ีค 

52
 

16
-2

2ม
ีค 

52
 

23
-2

9 
มีค

 52
 

30
-5

 เม
ย 

52
 

6-
12

 เม
ย 

52
 

13
-1

9 
เม
ย 

52
 

20
-2

6 
เม
ย 

52
 

27
-3

0 
เม
ย 

52
 

ผูรับผิดชอบ 

10 หมูบานๆ ละ 1 วัน 5,
มีค

12
มีค

19
มีค

26
มีค 

อสม. 
กรรมการกองทุน 

4. สงตอผูที่อยูกลุมเสี่ยง
ไปตรวจที่โรงพยาบาล 

    6 
มีค

13
มีค

20
มีค

27
มีค 

     เจาหนาที่
สาธารณสขุ 

5 ติดตามเยี่ยมกลุมที่มี
ภาวะแทรกซอนอยาง 
ตอเนื่อง 

             เจาหนาที่
สาธารณสขุ 

อสม. 
6  จัดตั้งชมรมผูปวย
เบาหวาน ความดัน และ
กําหนดตารางกิจกรรม
และดําเนินการตาม
กิจกรรม 

        ประชุม 
2 

เม.ย
จัดกิจกรรมทุกวันพุธที่ 3 

ของเดือนทุกเดือน 

เจาหนาที่
สาธารณสขุ 

อสม. 
กรรมการกองทุน 

ขั้นที่3 ประเมนิผล
โครงการ 

              

เก็บขอมูลตาม
แบบสอบถาม 

    3 
มีค 

10
มีค

17
มีค 

24
มีค 

     อสม 
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เดือน กุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 

กิจกรรม 

2-
8 
กพ

 52
 

9-
15

 กพ
 52

 

16
-2

2 
กพ

 52
 

23
-2

8 
กพ

 52
 

1-
8 
มีค

 52
 

9-
15

 ม
ีค 

52
 

16
-2

2ม
ีค 

52
 

23
-2

9 
มีค

 52
 

30
-5

 เม
ย 

52
 

6-
12

 เม
ย 

52
 

13
-1

9 
เม
ย 

52
 

20
-2

6 
เม
ย 

52
 

27
-3

0 
เม
ย 

52
 

ผูรับผิดชอบ 

5,
มีค

12
มีค

19
มีค

26
มีค 

สรุปผลการประเมิน 
          

        30  
มีค 

   27 
เมย

เจาหนาที่
สาธารณสขุ 

อสม. 
กรรมการกองทุน 

สรุปผลคาใชจาย         30 มีค      
นําเสนอคณะกรรมการ
กองทุนในการประชุม
ประจําเดือน 

            27
เมย 

เลขาโครงการ 
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ดัชนี 
 

ดัชน ี หนา 

กลุมเปาหมาย 151 

การเขียนโครงการ 145   147 

การดูแลสุขภาพชุมชน 122 

การประเมินการทํากิจวัตรประจําวัน 62 

การประเมินผล  152 

การประเมินภาวะทางสังคม  62 

การประเมินสขุภาพทางกาย   62 

การประเมินสขุภาพทางจิต 62 

การปรับตัวของวัยผูใหญตอนตน  3 

การเปลี่ยนแปลงของวัยกลางคน  5 

การเปลี่ยนแปลงของวัยผูใหญตอนตน 3 

การเปลี่ยนแปลงในคนพิการ  79 

การเปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ 55 

การเผชิญวิกฤตชีวิตวัยกลางคน  7 

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  86 

การสรางเสรมิสุขภาพทางดานจิตใจ  63 

การสรางเสรมิสุขภาพทางสังคม 63 

การเสริมสรางสุขภาพทางกาย 63 

เกาท 59 

คนพิการทางการไดยิน 81 

คนพิการทางการมองเห็น  80 

คนพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 82 

คนพิการทางดานรางกาย 81 

คนพิการทางสติปญญา    82 
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ดัชน ี หนา 

ครอบครัว 109 

ครอบครัวเขมแข็ง 113 

ครอบครัวจะเขมแข็งไดอยาไร 114 

ความเขมแข็งของชุมชน 116 

ความเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่สําคัญของคนพิการ 82 

คําถามในการเขียนโครงการ 147 

เครือขายในการดูแลคนพิการ  90 

โครงกระดูกและขอตอ 56 

โครงการ 146 

โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพครอบครัวและชุมชน 125 

โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพคนพิการ  91 

โครงการนําทางสูเมนูสุขภาพวัยผูใหญ  17 

งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช 152 

ชื่อโครงการ 148 

ชุมชน 116 

ตัวชี้วัด 150 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของครอบครัว 113 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของชุมชน 118 

ตัวชี้วัดสถานสุขภาพของวัยผูใหญ  11 

ตัวอยางโครงการ 155 

แนวทางการดูแลคนพิการในชุมชน  87 

แนวทางการดูแลวัยผูใหญในชุมชน  13 

ประเภทของความพิการ  80 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 153 

ปญหาสุขภาพของคนในชุมชน 117 
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ผังกํากับงานโครงการ 154 

ผูดูแลคนพิการ  87 

ผูรับผิดชอบโครงการ 154 

ผูสูงอาย ุ 55 

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมของวัยผูใหญ  10 

พฤติกรรมเสี่ยงของครอบครวั 111 
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ระบบเสียงหรอืการไดยิน 56 

ระยะเวลาดําเนินการ 151 

รูมาตอยท 58 

โรคความดันโลหิตสูง  9   58 

โรคจิตประสาท   9 

โรคทางสายตาและการมองเหน็  59 
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โรคหัวใจ   8 



 

  

171 

ดัชน ี หนา 

โรคอัลไซเมอร  58 

โรคเอดส  9 

ลักษณะของโครงการที่ดี 146 

วัตถุประสงค 149 
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วัยผูใหญตอนตน  3 

วิธีดําเนินการ 151 

สิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมของวัยผูใหญ  10 

สิทธิของผูสูงอายุ 60 

สิทธิคนพิการ  88 

สุขภาพดีดวย 6 อ. 120 

หมูบานจัดการสุขภาพ 118 

หมูบานสรางสขุภาพ 119 

หลักการและเหตุผล 149 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 61 
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รายชื่อผูวิพากษ 
เมนูการสรางเสริมสุขภาพสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 

ในระดับพื้นที่ 
 

    ช่ือ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน 
ทันตแพทยจเร   
 

วิชาไทย  แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

นางอรจิตต    
  

บํารุงสกุลสวัสดิ์ กลุมงานสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคี 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

นางมุกดา  สํานวนกลาง แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ผศ.ดร.พิมสุภาว   จันทนะโสตถิ์ ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.มลินี  สมภพเจริญ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยตวงทอง  สรประเสริฐ ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

วาที่รอยตรี วิสูตร ดอนแนไพร เทศบาลตําบลหนองแซง 
อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวสายพิน  จันทรมา เทศบาลตําบลหนองแซง  
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

นางภารดี แกวแกมกาจน เทศบาลตําบลเกาะขวาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

นางสุปาณี กลับสุวรรณ เทศบาลตําบลเกาะขวาง  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

นายประภาส จารประพาฬ องคการบริหารสวนตําบลปากพูน  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางกระจาย ชวารสิทธิ ์ องคการบริหารสวนตําบลปากพูน  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางแววตา ธรรมา องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท  
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
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    ช่ือ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน 
นายเดนณรงค ธรรมา องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท  

อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ 
นางพรเพ็ญ ภัทราภรณ ศูนยแพทยชุมชนตําบลบานบึง  

อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี 
นายสุรสิตย    กังวลจิต ภาคประชาชน อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
นางลูกคิด จันทรกุญชร สถานีอนามัยตําบลบอทอง  

อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
นางกฤษณา เอ่ียนเปลี่ยน โรงพยาบาลพิจิตร 
นางสาวสุทธินนัท น้ําเพชร โรงพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี 
นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน สถานีอนามัยบานบางออ  

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
นางวิราภรณ ทองยัง เทศบาลเมืองไรขิง  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
นางนิรมล พระสุพรรณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหวานใหญ  

จังหวัดมุกดาหาร 
นางสาวปาริชาติ  ออมบุญ องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา  

อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
นางจารุวรรณ บุญวุฒิวิวัฒน ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบางระกํา   

อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
นายโกศล โมมา จิตอาสา อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
นางรัถยา รัตนทิพย องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
นายอาจองค อ่ิมแยม องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
นางเรณู  กฤษณะทรัพย สถานีอนามัยตําบลบางเสด็จ  

อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
นายพิเชษฐ   กฤษณะทรัพย สถานีอนามัยตําบลบางเสด็จ 

อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
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