


หมู่ 2 บ้านหน้าวดัลาย  หมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤติกรรม

ลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ปี พ.ศ.2559



 ต าบลทุ่งหลวง

ก าเนิดจากพืน้ดนิ

ท้องถิน่เคร่ืองป้ันดนิเผา

เล่าต านานหลวงปู่ ต่วน

งามล้วนประเพณี

สู่วถิภูีมิปัญญา

พึง่พาเศรษฐกจิชุมชน..ต าบลทุ่งหลวง





ลกัษณะทีต่ั้ง  
     ต าบลทุ่งหลวง   ตั้งอยู่ห่างจากตัว
จังหวดัสุโขทยั ไปทางทศิใต้ ตาม
เส้นทางหลวง สุโขทยั - ก าแพงเพชร 
ระยะทาง 16 กโิลเมตร

ลกัษณะทัว่ไป



แผนท่ีต าบลทุ่งหลวง ต าบลบา้นป้อม

ต าบลปากพระ

ต าบลโตนด

อ าเภอคีรีมาศ

ต าบลนาเชิง

หมู ่11 บา้นหนองออ้

หมู ่12 บา้นหนองเกรียง

หมู ่1 บา้นป่าแค

หมู ่2 บา้นหนา้วดัลาย

หมู ่4 บา้นทา่มะเกลือ

หมู ่6 บา้นกลาง
หมู ่7 บา้นทุ่งหลวง

หมู ่3 บา้นหลงัวดัลาย

หมู ่5 บา้นบึงยายหอม

หมู ่8 บา้นบึง
หมู ่10 บา้นหนา้วดับึง

หมู ่9 บา้นวงัยาง

หมู ่13 บา้นหนองหมี

วดัดุสิดาราม

วดัดงบา้นลอ้ม
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วดับึง

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วดับึง)

โรงเรียนวดัดุสิดาราม

โรงเรียนวดัลายมิตรภาพท่ี 80

สถานีอนามยัต าบลทุ่งหลวง

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง

หน่วยบริการประชาชน

N

สญัลกัษณ์
ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 101

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง

วดั

โรงเรียน

หน่วยบริการประชาชน

หมู่บา้น

สถานีอนามยัต าบลทุ่งหลวง

ศูนยเ์คร่ืองป้ันดินเผา

ศูนยเ์คร่ืองป้ันดินเผา



ภาวะเศรษฐกจิ สังคม
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท านา  โดยท านาได้ปีละ 

2 คร้ัง
อาชีพเสริม การท าหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา และ สานเส่ือ

ร าแพน



อตัลกัษณ์
 มีศิลปะการท าเคร่ืองป้ันดินเผา ตามแบบโบราณ

ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา เป็นการใชไ้มตี้หมอ้ ข้ึนรูป เรียกวา่ 
“หมอ้กรัน” ไวใ้ส่น ้ าฝนด่ืมกิน เวลาแขกไปใครมาไดใ้ชก้ระบวย
ตกัน ้าด่ืม น ้ าจะเยน็ช่ืนใจ



www.company.com

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง
จ านวนครัวเรือนของหมู่บ้าน  358 หลงัคาเรือน 
จ านวนประชาชน 15-59 ปี จ านวน 617 คน 



สถานะด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพของ
ประชาชนในหมู่บ้าน



ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน
ในหมู่บ้าน

การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามหลกั 3อ.2ส. ของกลุ่มวยัท างาน อายุ 15-59 ปี 
เม่ือเดือน มิถุนายน ปี 2559 โดยมีวิธีการด าเนินงานคือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร่วมกบั อสม.ร่วมจัดกจิกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและ
พฤตกิรรมสุขภาพ 3อ.2ส.เวทรีะดบัหมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งต าบล และ
มีการจดัเกบ็ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ 
3อ.2



ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนในหมู่บ้าน



ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน
ในหมู่บ้าน

ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.   พบว่า ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพโดยรวม  และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อยู่ในระดับดีมาก  ซ่ึง
องค์ประกอบการส่ือสารสุขภาพ อยู่ในระดับพอใช้  ทั้งนีไ้ด้น าข้อมูลที่ได้คืนสู่ชุมชน เพ่ือ
น าไปวางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่อไป



ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน
ในหมู่บ้าน
โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พื้นที่เขตบริการ
สุขภาพที ่2 ประจ าปี 2558 – 2559 พบวา่

- พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ระบุ)  จากประชากรท่ีศึกษา 
จ านวน 200 คนพบวา่ มีพฤติกรรมบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ร้อยละ 
29.79 มีความเส่ียง ร้อยละ 65.43 และ มีความเส่ียงมากร้อยละ 4.78 



- พฤติกรรมการออกก าลังกาย (ระบุ) จากประชากรท่ีศึกษา พบว่า มี
พฤติกรรมการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม ร้อยละ 88.27 มีพฤติกรรมออกก าลงั
กายท่ีมีความเส่ียง ร้อยละ 10.61 และ มีพฤติกรรมการออกก าลงักายท่ีเส่ียง
มาก ร้อยละ 1.12

- พฤติกรรมการจดัการกบัอารมณ์ (ระบุ) จากประชากรท่ีศึกษา พบว่า 
มีความเครียดนอ้ย ร้อยละ 44.44 มีความเครียด ปกติ ร้อยละ 53.54 และ เครียด
สูงกวา่ปกติเลก็นอ้ย ร้อยละ 2.02

ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน

ในหมู่บ้าน



ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน
ในหมู่บ้าน

- พฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ระบุ) จากประชากรท่ีศึกษา พบว่า ไม่สูบ
บุหร่ี ร้อยละ 88.27 เคยสูบแต่เลิกแลว้ ร้อยละ 7.26 และ ยงัสูบอยู ่
ร้อยละ 4.47

- พฤติกรรมการด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ระบุ) จาก
ประชากรท่ีศึกษา พบวา่ ไม่ด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 
88.78 ด่ืมบางคร้ัง ร้อยละ 5.56 และด่ืมเป็นประจ า ร้อยละ 6.67



การจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ



ท้องถิ่น
ทต.ทุ่งหลวง

รัฐ(รพ.สต.ร.ร.กศน.)

ภาคประชาชน

ภาคเีครือข่ายทีม่ส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ

ด้านการบริหารจดัการ
มีทีมแกนน า ในการขบัเคล่ือนหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด

โรคฯ“สาวนอ้ยไร้พงุ” โดยมีกิจกรรมออกก าลงักายดว้ยฤาษีดดัตน 
และ ป่ันจกัรยานและมีสมาขิกกลุ่มท่ีปฏิบติักิจกรรมต่อเน่ืองจ านวน 
60 คน  



โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชน
ทุกช่วงวัยโดยใชบ้ันทึกสุขภาพครอบครัว  

( Family Health Record )

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการสง่เสริมสขุภาพปอ้งกนัโรคแบบมุง่ผลลพัธ์ 
(Result Based Health Promotion & Disease Prevention ; RBPP)

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูลการดูแลสุขภาพของครอบครัวทุกกลุ่ม
วยั ประชาชนไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ บนัทึกเป็น วิเคราะห์ได ้สุดทา้ย
แสวงหาผลลพัธ์ทางสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง และไดด้ว้ยชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ
มีระบบขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.2ส. ของหมู่บา้น 



แบบบันทกึสุขภาพครอบครัว
1.แบบบนัทึกสุขภาพมารดา 
2.แบบบนัทึกสุขภาพเดก็ อาย ุ0-6 ปี 
3. แบบบนัทึกภาวะสุขภาพ อาย ุ7-12 ปี 
4.แบบบนัทึกภาวะสุขภาพ อาย ุ13-18 ปี 
5.แบบบนัทึกภาวะสุขภาพ อาย ุ19-24 ปี 
6.แบบบนัทึกภาวะสุขภาพ อาย ุ25-60 ปี 
7.แบบบนัทึกภาวะสุขภาพ อาย ุ60 ปี 
8.แบบบนัทึกโรคเร้ือรัง
9.แบบบนัทึกสุขภาพรายบุคคล
10.แบบบนัทึกทนัตกรรม
11. บตัรบนัทึกการเยีย่มรายบุคคล



บทบาท อสม.

ท าความเข้าใจแผนการ
ดูแลสุขภาพตลอดชีวิต

ศกึษาและฝึกท าแบบ
บันทึกสุขภาพ

บันทึกและร่วมท าแบบบันทึก
สุขภาพกับประชาชนในเขต

รับผิดชอบ

รวบรวมแบบบันทึกทั้งหมด
เพื่อท าการวิเคราะห์

คืนข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้
ครัวเรอืนที่ท าแบบบันทึกสุขภาพ

คืนแบบบันทึกสุขภาพให้กับ
ครัวเรอืนเก็บรักษาและบันทึกต่อ

ติดตามเป็นพ่ีเลี้ยงในการบันทึกแบบ
บันทึกสุขภาพในครัวเรอืนที่รับผิดชอบ



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ

ด้านการบริหารจัดการ

มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ในการด าเนินงานพัฒนา

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
- โครงการวิจยั ศึกษาและพฒันาระบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรม

สุขภาพ โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  พ้ืนท่ีเขตบริการ
สุขภาพท่ี 2 ประจ าปี 2558 - 2559

-โครงการอาหารปลอดภยั จากต้นน า้สู่ครัวเรือน  เน้น งาน
คุ้มครองผู้บริโภคในครัวเรือน 



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ

ด้านการบริหารจัดการ

มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ในการด าเนินงานพัฒนา

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ

- โครงการสร้างเสริมสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน ความดัน

- โครงการสมัชชาสุขภาพต าบลทุ่งหลวง แก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ตามความจ าเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพ  ประจ าปี 2559



ด้านกระบวนการด าเนินงาน
- มกีารจัดกจิกรรมส่งเสริมและแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ
ประชาชน ครอบคลุม 3อ.2ส.



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
- -มกีารจัดกจิกรรมส่งเสริมและแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ

ประชาชน ครอบคลุม 3อ.2ส.

สูตร 6:6:1 สูตรเดด็สุขภาพด ี
"ลด" หวาน มัน เคม็





















สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ

- นวตักรรม ชุมชนตน้แบบไม่ใชก้ล่องโฟมบรรจุอาหาร 





สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
พฤติกรรมการออกก าลงักาย ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลทุ่งหลวง มี
กิจกรรมออกก าลงักายดว้ยท่าฤาษีดดัตน การป่ันจกัรยานลด
เส่ียงลดโรค



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
พฤติกรรมการจัดการกบัอารมณ์ (ระบุ) มกีารจัดกจิกรรมด้าน
การจัดการด้านอารมณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากวดัร่มเยน็
จดักิจกรรมสวดมนตใ์นวนัโกน และวนัพระ ถือศีลท าสมาธิ มี
การจดักิจกรรมอาสาสมคัรสุขภาพจิตชุมชน



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีการจดักิจกรรมรณรงคใ์นวนัส าคญั ใหค้วามรู้แก่เดก็และเยาวชน 
และนวตักรรมบา้นปลอดบุหร่ี เป็นมาตรการท่ีคณะกรรมการสมชัชาสุขภาพเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวงไดก้ าหนดข้ึน เพ่ือใหค้นในครัวเรือนมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพโดย
คณะกรรมการช้ีใหเ้ห็นถึงโทษและพิษภยัของควนับุหร่ีท่ีมีผลกระทบต่อคนรอบขา้ง จึงมี
มติเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่บา้นไหนมีผูสู้บบุหร่ีจะตอ้งสูบบุหร่ีนอกบา้น และก าหนดเขตพ้ืนท่ี
สูบบุหร่ี หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่ง เป็นองค์กรต้นแบบปลอดบุหร่ี



บา้นปลอดบหุรี.่..



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
พฤตกิรรมการด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  งานศพปลอดเหล้า

โครงการ ชมุชนน่าอย ู ่

(งานศพปลอดเหลา้ เลี้ยงขา้วจานเดียว)

ปี 2557 ถึงปัจจบุนั  ไดร้บัรางวลัดีเด่น

ในดา้นการรณรงคง์ดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์



ด้านผลผลิตและผลลัพธ ์

- คนตน้แบบสาวนอ้ยไร้พงุ สามารถด าเนินชีวิตตามหลกั 3อ.2ส. บุคคล
ตน้แบบ ท่ีโดดเด่นมี จ านวน  3 ราย

- ครัวเรือนตน้แบบ ปลอดผงชูรส
- ครัวเรือนตน้แบบปลอดบุหร่ี 
- ชุมชนตน้แบบไม่ใชก้ล่องโฟมบรรจุอาหาร จ านวน 13 ชุมชน
- โรงเรียน/องคก์รตน้แบบปลอดกล่องโฟม จ านวน 5 แห่ง

สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
นวัตกรรมหรือผลงานเด่น ที่ส่งผลกระทบต่อการการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.

ศูนยเ์รยีนรูอ้งคก์รตน้แบบไรพ้งุ 



www.company.com



www.company.com

บุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 123 คน
ข้าราชการ จ านวน 43 คน

พนักงานจ้าง จ านวน 80 คน



www.company.com

นโยบาย “ไร้พงุ”
สร้างความตระหนักปัญหาภาวะอ้วนลงพงุ 

การน าหลกั ๓อ. ลดพงุ ไร้โรค
โดยเน้น การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ

การบริโภคอาหารทีม่ีประโยชน์ เพ่ือสุขภาพทีด่ี
มุ่งสู่ “องค์กรต้นแบบไร้พงุ”



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com



www.company.com

คณะกรรมการกองทุนฯ
ทต.ทุ่งหลวง



www.company.com



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

องค์กรต้นแบบไร้พุง
ชุมชนปั้นหม้อ ต าบลทุ่งหลวง
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย



เกณฑ์การประเมนิ 
“ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ” 

ม ี7 องคป์ระกอบ1. มคีณะกรรมการรับผดิชอบการจัดการองค์กรเป็นศูนย์

การเรียนรู้ ฯ

2. มนีโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการควบคุมน า้หนัก

3. มแีผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือลด     โรคอ้วนลงพงุ ลด

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

4. มกีารส่ือสารประชาสัมพนัธ์เร่ืองภยัเงยีบของโรคอ้วน 

ภายในองค์กร

   



นางสายใด นอ้ยค า

ประธาน

1. คณะกรรมการองคก์รตน้แบบไรพ้งุ

ชมุชนปัน้หมอ้ “สาวนอ้ยไรพ้งุ”



2.นโยบายด้านการการส่งเสริมการจัดการควบคุม
น ้าหนัก

เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 



3.แผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือลดโรคอ้วนลงพงุลดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 



ขบัเคลื่อนปฏญิญา

ชมรมสรา้ง

สุขภาพ

เดิน

แอโรบกิ

โยคะ
ฮลูาฮปู

จกัรยาน

ฤาษีดัดตน



4.มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เร่ืองภัยเงียบ
ของโรคอ้วนลงพงุในองค์กร

นายอ าเภอยอดนกัปัน่ เช่ือมโยง Distric Health System



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 

4.มกีารส่ือสารประชาสัมพนัธ์เร่ืองภยัเงยีบ
ของโรคอ้วนลงพงุในองค์กร  (ต่อ)



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยประชาชนมส่ีวนร่วม

 การขยายบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

 ผลลพัธ์สุขภาพตามนโยบายรกระทรวงสาธารณสุข 



เกณฑก์ารประเมนิ (ตอ่)

5. รอ้ยละ  80 ของบคุลากรในองคก์รประเมนิ

    รอบเอวดว้ยตนเอง

6. รอ้ยละ 60 ของบคุลากรในองคก์รมรีอบเอวปกต ิ

     (ชายรอบเอวนอ้ยกวา่ 90 ซม และผูห้ญงิรอบเอว

นอ้ยกวา่ 80 ซม.)



ผลการด าเนินงาน องคก์รตน้แบบไรพ้งุ



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

ผลการวดัรอบเอว

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 

เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

ภาวะโภชนาการของคนในองคก์ร/ชมุชน วดัครัง้ที ่2

 ชาย หญงิ รวม  

วดัรอบเอว จ านวน %ชาย จ านวน %หญงิ จ านวน %รวม  

ปกติ 8 100.0 25 48.1 33 55.0  

อว้นลงพงุ 0 0.0 27 51.9 27 45.0  

รวม 8 13.3 52 86.7 60 100  

ภาวะโภชนาการของคนในองคก์รไรพ้งุ วดัครัง้ที ่1

 ชาย หญงิ รวม  

วดัรอบเอว จ านวน %ชาย จ านวน %หญงิ จ านวน %รวม  

ปกติ 8 100.0 21 40.4 29 48.3  

อว้นลงพงุ 0 0.0 31 59.6 31 51.7  

รวมสมาชกิวดัเอว 8 13.3 52 86.7 60 100  



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 

เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

ดัชนีมวลกาย (BMI)
ภาวะโภชนาการของคนในองคก์รไรพ้งุ วดัครัง้ที ่1

 ชาย หญงิ รวม  

ดชันีมวลกาย 

(BMI) จ านวน %ชาย จ านวน %หญงิ จ านวน %รวม  

ผอม 1 12.5 1 1.9 2 3.3  

ปกติ 4 50.0 22 42.3 26 43.3  

ทว้ม 2 25.0 10 19.2 12 20.0  

อว้น 1 12.5 19 36.5 20 33.3  

รวม 8 100.0 52 100.0 60 100.0  

ภาวะโภชนาการของคนในองคก์รไรพ้งุ  วดัครัง้ที ่2

 ชาย หญงิ รวม  

ดชันีมวลกาย 

(BMI) จ านวน %ชาย จ านวน %หญงิ จ านวน %รวม  

ผอม 1 12.5 1 1.9 2 3.3  

ปกติ 4 50.0 22 42.3 26 43.3  

ทว้ม 2 25.0 11 21.2 13 21.7  

อว้น 1 12.5 18 34.6 19 31.7  

รวม 8 100.0 52 100.0 60 100.0  



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 

เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

สรุปแบบประเมินพฤติกรรมการกิน ออกก าลังกาย และอารมณ์ ครั้งที่ 1 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.กินอาหารครบ 5หมู่(ข้าว ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ นม)

2.กินอาหารม้ือเช้าเป็นม้ือหลัก

3.กินผกัวันละ 6ทัพพ ีหรือมากกว่า

4.กินผลไม้วันละ2-3ส่วน(หน่ึงส่วนเท่ากับ 6-8 ค า)

5.กินปลา อย่างน้อยวันละ 1 ม้ือ

6.กินเน้ือสัตว์ไม่ติดมัน สัปดาห์ละ 2-3 ม้ือ

7.ด่ืมนมรสจืด หรือนมถั่วเหลืองผสมงาด ารสจืด  วันละ 1-2 แก้ว

8.กินอาหารม้ือเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง

9.กินอาหารประเภทต้ม น่ึง ลวก อบ ย า หรือ หมก

10.หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง

11.หลีกเลี่ยงของหวาน และขนมท่ีมีแป้งและน ้าตาลมาก

12.กินอาหารรสจืด

13.เลือกด่ืมน ้าเปล่าแทนน ้าอัดลมหรือน ้าหวาน

14.หลีกเลี่ยงเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์

15.อารมณ์ดี ไม่เครียด

16.นอนหลับไม่น้อยกว่าวันละ 7-8 ช่ัวโมง

17.ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน หรือสัปดาห์ละ 5 คร้ัง

18.ออกก าลังกายวันละ 30 นาที

19.ขณะออกก าลังกายหายใจเร็วขึน้กว่าปกติและเหง่ือซึม

20.ทุกคร้ังวัดรอบเอวได้เกณฑ์ปกติ คือ เพศหญิงน้อยกว่า 80 ซม.  /เพศชาย น้อยกว่า 90 ซม.

%ประจ า %ครัง้คราว %ไม่เคยเลย



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

โรงพยาบาลสาธารณสขุยคุใหม่ 

เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 

สรุปแบบประเมินพฤติกรรมการกิน ออกก าลังกาย และอารมณ์ ครั้งท่ี 2 
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20.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.กินอาหารครบ 5หมู่(ข้าว ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ นม)

2.กินอาหารม้ือเช้าเป็นม้ือหลัก

3.กินผกัวันละ 6ทัพพ ีหรือมากกว่า

4.กินผลไม้วันละ2-3ส่วน(หน่ึงส่วนเท่ากับ 6-8 ค า)

5.กินปลา อย่างน้อยวันละ 1 ม้ือ

6.กินเน้ือสัตว์ไม่ติดมัน สัปดาห์ละ 2-3 ม้ือ

7.ด่ืมนมรสจืด หรือนมถั่วเหลืองผสมงาด ารสจืด  วันละ 1-2 แก้ว

8.กินอาหารม้ือเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง

9.กินอาหารประเภทต้ม น่ึง ลวก อบ ย า หรือ หมก

10.หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง

11.หลีกเลี่ยงของหวาน และขนมที่มีแป้งและน ้าตาลมาก

12.กินอาหารรสจืด

13.เลือกด่ืมน ้าเปล่าแทนน ้าอัดลมหรือน ้าหวาน

14.หลีกเลี่ยงเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์

15.อารมณ์ดี ไม่เครียด

16.นอนหลับไม่น้อยกว่าวันละ 7-8 ช่ัวโมง

17.ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน หรือสัปดาห์ละ 5 คร้ัง

18.ออกก าลังกายวันละ 30 นาที

19.ขณะออกก าลังกายหายใจเร็วขึน้กว่าปกติและเหง่ือซึม

20.ทุกคร้ังวัดรอบเอวได้เกณฑ์ปกติ คือ เพศหญิงน้อยกว่า 80 ซม.  /เพศชาย น้อยกว่า 90 ซม.

%ประจ า %ครัง้คราว %ไม่เคยเลย



เกณฑก์ารประเมนิ (ตอ่)

7. องคก์รเป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้ฯ อยา่งย ัง่ยนื                

โดยมกีารบรหิารจดัการ  ดงันี้

         - มงีบประมาณในการพฒันาองคก์ร

 - มกีจิกรรมทีด่ าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง



เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 
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สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ
ด้านผลกระทบ

- การขยายผลครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จ านวน 13 แห่ง
-  จากการพัฒนา หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับ

การคัดเลือกเป็น หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น

ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี 2559



สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการพฒันาหมู่บา้น
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ

ด้านผลกระทบ
- เป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ซึ่งปัจจุบันพัฒนาจนเป็นศูนย์ฯ ดีเด่นระดับเขต ของเขตบริการ

สุขภาพที่ 2 มีผู้สนใจมาร่วมศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง



ศูนยดู์แลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term Care)
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ศูนยดู์แลผูสู้งอายรุะยะยาว (Long Term Care)



การบูรณาการ ศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทย ในการ
จดับริการ Long Term Care



ศูนยดู์แลผูสู้งอายรุะยะยาว และ คนพิการ โดยใช้
ศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทย

• แผนงานการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพฯ   

การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนและพฒันาศักยภาพอาสาสมคัร
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยการแพทย์แผนไทย
-กจิกรรมการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึงใน
การดูแลและฟ้ืนฟูสภาพ และ การบริการเชิงรุกในชุมขน
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ศูนยดู์แลผูสู้งอายรุะยะยาว และ คนพิการ โดยใช้
ศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทย
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การสรา้งงานสรา้งอาชพี

กลุ่มท าไมก้วาดจากดอกหญา้ มีสมาชกิ10 คน มีเงนิกองทุน  20,000 บาท

กลุ่มท าไมก้วาดจากทางมะพรา้ว มีสมาชกิ 5 คนมีเงนิกองทุน  10,000 บาท



www.company.com

ระบบการดูแลต่อเน่ืองทีบ้่าน 



www.company.com

การส่งเสริมอาชีพ



www.company.com

สนับสนุนวสิาหกจิชุมชน



ต าบลดเีด่นการจดับริการกลุ่มวยัท างาน
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ศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พงุ ปี 2556-2558
เครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอครีีมาศ



ความภาคภมูใิจ...
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เพ่ือคนไทยสขุภาพดี มีรอยยิ้ม 
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จบการน าเสนอ....
จากใจทีมงานกรรมกร...สร้างสุข...

DHS THUNGLUANG


