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ทศิเหนือ อาณาเขตติดต่อกบัตําบลป่าพะยอม  

อําเภอป่าพะยอม   

ทศิใต้ อาณาเขตติดต่อกบัตําบลชะมวง  

อําเภอควนขนนุ และตําบลเขาย่า อําเภอศรีบรรพต

ทศิตะวันออกอาณาเขตติดต่อกบั ตําบลแหลมโตนด 

และตําบลปันแต อําเภอควนขนนุ

ทศิตะวันตก อาณาเขตติดต่อกบั ตําบลเกาะเต่า  

อําเภอป่าพะยอม
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

ลํานํา้  ลําห้วย  จํานวน ๑๐  สาย
บงึ  หนอง และอ่ืน ๆ จํานวน ๕ แหง่

แหลง่นํา้  

ฝายกกันํา้  จํานวน ๑๒  แหง่

บอ่บาดาล จํานวน  ๑๗  บอ่

บอ่นํา้ตืน้ จํานวน ๑๕  แหง่

บอ่โยก จํานวน ๑๐  แหง่

อ่ืน ๆ  (ฝ.30)  จํานวน  ๗  แหง่



จํานวนหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน
ครัวเรือน ๓,๖๖๔   ครัวเรือน

ประชากร ๘,๔๒๔ คน  
จําแนกเป็น  

ชาย ๔,๐๘๔ คน

หญิง ๔,๓๔๐ คน

ด้านปกครอง 

0-4 ปี

5-9 ปี

10-14 ปี

15-19 ปี

20-24 ปี

25-29 ปี

30-34 ปี

35-39 ปี

40-44 ปี

45-49 ปี

50-54 ปี

55-59 ปี

60-64 ปี

65-69 ปี

70-74 ปี

75 +

หญงิ ชาย



โรงเรียน
- โรงเรียนประถมศกึษา จํานวน ๔ แห่ง

- โรงเรียนมธัยม จํานวน ๑      แห่ง

- วิทยาลยัเทคนิค จํานวน ๑ แห่ง

- มหาวิทยาลยั  จํานวน ๑ แห่ง

๒.ด้านสังคม 



๓. ด้านสังคม 

๓.๒  สถานีตํารวจ(ยอ่ย) ๓  แหง่

๓.๓  วดั ๑  แหง่ สํานกัสงฆ์  ๑  แหง่

๓.๔  กลุม่สงัคม 

กลุม่อาชีพ  จํานวน ๙  กลุม่

กลุม่ออมทรัพย์  จํานวน ๘  กลุม่

กลุม่อ่ืน ๆ  จํานวน ๒  กลุม่



๔. ขอมูลดานสุขภาพ

- จํานวนเด็กกอนวัยเรียน (อายุ ๐-๕ ป) ๖๓๗ คน  

- จํานวน เด็กวัยเรียน (อายุ ๕- ๑๔ ป) ๘๒๐  คน   

- จํานวนวัยรุน ( อายุ ๑๕ - ๒๑ ป)          ๙๕๔ คน

- จํานวนวัยทํางาน (อายุ ๑๕  - ๕๙ ป) ๔,๗๘๖ คน   

- จํานวนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป) ๑,๑๓๔ คน  

ติดเตียง ๗ คน

ติดบาน ๔๗ คน

ติดสังคม ๑,๐๘๐ คน



๔. ขอมูลดานสุขภาพทั้งตําบล

- จํานวนผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ๖๗๖ คน  

โรคเบาหวาน ๒๒๘ คน   

โรคความดนัโลหิตสงู ๕๘๐ คน   

โรคหวัใจ ๕ คน   

โรคหลอดเลือดสมอง ๑๑ คน   

โรคมะเร็ง ๑๗ คน 

โรคไต  ๑๓ คน

- จํานวน อสม. ๑๖๗ คน  

- ผู้พิการ ๑๗๓ คน   



กลุมวัย ประเด็นปญหา แนวทางแกไข

สตรีและเด็กปฐมวัย 

(๐-๕ ป)

-หญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภคร้ังแรกกอน

หรือเทากับ ๑๒  สัปดาห  รอยละ ๕๐ (เกณฑ

รอยละ ๖๐)

- เนนการทํางานเชิงรุก รวมกับ 

อสม.ติดตาม ใหหญิงต้ังครรภมา

ฝากครรภเมื่อรูวาทอง

-เด็ก ๐-๕ ป มีพัฒนาการตามวัย  รอยละ 

๙๓.๙๕  (เกณฑรอยละ>= ๙๕)

- ใหความรูแกผูผูปกครองและ

ผูดูแลเด็ก  

เด็กอายุ ๖ - ๗๒ เดือน ที่ไดรับการเจาะความ

เขมขนของเลือด (Hct.) มีคา Hct. นอยกวา 

๓๓ %

-รับยาเสริมธาตุเหล็กอยาง

ตอเนื่อง

ประเด็นปญหาแยกตามกลุมวัย



ประเด็นปญหาแยกตามกลุมวัย

กลุมวัย ประเด็นปญหา แนวทางแกไข

เด็กวัยเรียน (๕-๑๔ ป) -นักเรียน ป.๑ พบฟนผุ รอยละ 

๑๒.๕

- สงเสริมการดําเนินงานอนามัย

โรงเรียนตามโครงการสงเสริม

พฤติกรรมตามสุขบัญญัติแหงชาติ



ประเด็นปญหาแยกตามกลุมวัย

กลุมวัย ประเด็นปญหา แนวทางแกไข

เด็กวัยรุน (๑๕-๒๑ ป) -หญิงคลอดบุตรคนแรกอายุตํ่า

กวา ๒๐ ป รอยละ ๗.๕๐

- ใหความรูการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอัน

ควรอยางตอเนื่องในสถานศึกษา

-วัยรุนสูบบุหร่ี รอยละ ๖.๐๕ -โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด (To be number one)



กลุมวัย ประเด็นปญหา แนวทางแกไข

วัยทํางาน -ปวยดวยโรคเบาหวาน รอยละ ๘.๕๒  

ความดันโลหิตสูง รอยละ ๑๔.๘๓

-เส่ียงตอโรคเบาหวาน  รอยละ ๒๐.๑๕   

เส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 

๕๑.๕๔

- โครงการหมูบานปรับเปล่ียน

พฤติกรรมลดมะเร็ง  ความดัน  

เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดอยาง

ตอเนื่อง

ประเด็นปญหาแยกตามกลุมวัย



กลุมวัย ประเด็นปญหา แนวทางแกไข

ผูสูงอายุและผูพิการ - ผูสูงอายุเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน  

จํานวน ๔๒  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๗  

โรคความดันโลหิตสูง  จํานวน ๗๗  คน  

คิดเปนรอยละ  ๑๘.๔๖ 

- ปญหาเรื่องสุขภาวะทางตา  จํานวน  

๒๗๒  คน  คิดเปนรอยละ ๖๕.๒๒  

- ภาวะซึมเศรา  จํานวน ๒๒  คน  คิดเปน

รอยละ  ๔.๒๕  

- เขาเสื่อม  จํานวน  ๑๙๔  คน  คิดเปน

รอยละ ๔๖.๕๒    

- พัฒนาชมรมผูสูงอายุ ใหผานเกณฑ

ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ

- ดําเนินโครงการดูแลผูสูงอายุระยะ

ยาว(LTC)

- โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ

-ผูสูงอายุติดสังคม รอยละ ๙๕.๙๒

-ผูสูงอายุติดบาน รอยละ ๒.๘๗

-ผูสูงอายุติดเตียง รอยละ ๑.๑๙

-พัฒนาชมรมผูสูงอายุ ใหผานเกณฑชมรม

ผูสูงอายุคุณภาพ

- ดําเนินโครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

ประเด็นปญหาแยกตามกลุมวัย



- พฤติกรรมการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ

สัปดาหละ ๓-๕ วันๆละอยางนอย ๓๐ นาที 

รอยละ ๕๗.๐๙

- พฤติกรรมการกินผักและผลไมสดครึ่ง

กิโลกรัมตอวันรอยละ ๔๖.๑๕

โรคความดันโลหิตสูง

ป ๕๗ = ๕๖๓ คน

ป ๕๘ = ๕๗๓  คน

ป ๕๙ = ๕๘๐ คน

โรคเบาหวาน

ป ๕๗= ๒๑๐ คน

ป ๕๘ = ๒๒๐ คน

ป ๕๙ = ๒๒๘ คน

สถานการณ

ปญหา

สาเหตุ
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แนวทางการดาํเนินงาน 7 ข ัน้ตอน

2. ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานหมูบ่า้น

3. จดัทาํแผนพฒันาหมูบ่า้น

4. จดักจิกรรมการเรียนรูข้องประชาชน

5. เฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ

6. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้

7. ประเมนิการพฒันาหมูบ่า้น

1. การสรา้งทมีดาํเนินงาน



การจัดตั้งทีมในการดาํเนินงานพัฒนาหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพ    ประกอบดวย
คณะทํางานท่ีปรึกษา คณะทํางานระดับอาํเภอ 
และคณะทํางานระดบัหมูบาน ซ่ึงเปนผูแทนจาก 
ผูนําชุมชน/ผูนําทองถิ่น   สาธารณสุข  เกษตร   
มหาวิทยาลัยทักษิณ ชมรมผูสูงอายุและแกนนํา
ชุมชน ฯลฯ  เพื่อรวมดําเนินการพัฒนาหมูบาน  
โดย อสม. เปนแกนหลกัในการขับเคลื่อน และ
รวมดําเนินการในพื้นท่ี 

1.การพัฒนาทีมงานและวางแผน

1.1การสร้างทีมงาน

บูรณาการทุกภาคส่วน



ทีมดําเนินงานในการขับเคลื่อน การพัฒนา

หมูบานปรับเปลี่ยนฯ  ไดกําหนดเปาหมาย

ของการพัฒนาทีมรวมกัน และบทบาทของ

แตละภาคสวนท่ีชัดเจน โดยมีการประชุม

ชี้แจงทําความเขาใจ  ตลอดจนมีการพัฒนา

ศักยภาพ เชน มีการอบรมการจัดทําแผนงาน

โครงการ  การประเมินผลโครงการหมูบาน

ปรับเปลี่ยนฯ

1.2การพัฒนาทีมดาํเนินงาน

1.การพัฒนาทีมงานและวางแผน



2. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

กอนจัดทําการพัฒนาหมูบาน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  มีการ

คืนขอมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เชน 

ขอมูลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  

โรคเบาหวาน  โรคไขเลือดออก  

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเกิด

โรค   เพ่ือสรางการรับรู และเขามามี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ใช้พืน้ที่เป็นฐาน



ในการจัดทําแผนฯ  โดยเปดโอกาสใหผู

มีสวนไดสวนเสียเขารวมในการวิเคราะห

ปญหาสุขภาพของชุมชน และรวมจัดทํา

แผนการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือการแกปญหา

ดวยกระบวนการของชุมชน  เนน

เสริมสรางความรูและทักษะ โดย

ครอบคลุมกิจกรรม ๓  อ.  ๒  ส.

2.การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้



มีการระดมทรัพยากร  ทุน   และภูมิปญญาทองถิ่นจาก

ชุมชนมาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว 

2.การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

แหลงทรัพยากร กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลบานพราว ๑๑  

โครงการ  เปนเงิน  ๓๖๐,๕๕๓  

บาท  

๑.โครงการควบคุมและปองกันโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง

๒. โครงการปนจักรยานลดโรค ฯ  

๓. โครงการแขงขันกีฬาสี 4 หมูบานตานยาเสพติด

๔. โครงการลดพุง  ลดโรคฯ 

๕.โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

๖.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตบานบอทราย  

๗.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตบานไสออ  

๘.โครงการหาดสูงนาอยูมุงสูสุขภาวะ  

๙.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตบานไสกลวย 

๑๐. โครงการ ๑๐๐  วัน ลดพุง – ลดโรค

๑๑.โครงการบานบอทรายในใสใจสุขภาพ

รพ.สต.บานบอทราย/รพ.บานตลิ่งชัน

ชมรมจักรยาน ต.บานพราว

ชมรม อสม.รพ.สต.บานบอทราย

รพ.สต.บานบอทราย/รพ.บานตลิ่งชัน

หมูที่ ๑, ๒, ๓  ตําบลบานพราว

หมูที่ ๔  ตําบลบานพราว

หมูที่ ๕ ตําบลบานพราว

หมูที่ ๖ ตําบลบานพราว

หมูที่ ๗ ตําบลบานพราว

หมูที่ ๘,๙ ตําบลบานพราว

หมูที่ ๑๐ ตําบลบานพราว

สู่วถีิชุมชน



มีการระดมทรัพยากร  ทุน   และภูมิปญญาทองถิ่นจาก

ชุมชนมาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว 

2.การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

แหลงทรัพยากร กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ

กศน.อําเภอปาพะยอม อบรมการทําปุยชีวภาพและการปลูกผักปลอด

สารพิษ  พรอมแจกพันธุผัก

กศน.อําเภอปาพะยอม

มหาวิทยาลัยทักษิณคณะ

วิทยาศาสตรสุขภาพและการ

กีฬา

ทดสอบสมรรถภาพใหแกผูเขารวมโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะ

วิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา

สํานักงานเกษตรอําเภอปา

พะยอม

สนับสนุนตนกลา พริกข้ีหนู   มะเขือ ฯลฯ สํานักงานเกษตรอําเภอปาพะยอม

โรงเรียนบานบอทราย มหกรรมสุขภาพ ,ตลาดนัดสุขภาพ โรงเรียนบานบอทราย



มีการระดมทรัพยากร  ทุน   และภูมิปญญาทองถิ่นจาก

ชุมชนมาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว 

2.การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

แหลงทรัพยากร กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ

ทุนทางวัฒนธรรม นําทามโนราหมาใชในการออกกําลังกาย ชมรมผูสูงอายุรพ.สต.บานบอ

ทราย

ทุนทางภูมิประเทศ เปนพ้ืนที่ราบลุมเหมาะแกการทํานา  จึง

สงเสริมใหประชาชนปลูกขาวสังหยด 

โดยเฉพาะใหทํานาอินทรียปลอดปุยเคมี  

และยาฆาแมลง

สํานักงานเกษตรอําเภอปา

พะยอม

ปราชญชาวบาน การทําปุยหมักชีวภาพ

การนําสมุนไพรมาใชในการสงเสริม

สุขภาพ

ผูนําทางศาสนา การนําหลักทางศาสนามาใชในการสงเสริม

สุขภาพ

วัดโดนคลาน



เม่ือแผนงานโครงการการอนุมัติ  จะมี

การชี้แจงแผนงาน/โครงการแก

ผูเกี่ยวของรับรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ

ตอไป  เชน ในวันประชุมประจําเดือน

ของหมูบาน

2.การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ



มาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหา

สขุภาพชมุชน เช่น  ออกกําลงักายอยา่งน้อย

สปัดาห์ละ ๓ -๕  วนั ครัง้ละไมน้่อยกวา่ ๓๐  
นาที   กินผกัและผลไม้สดอยา่งน้อยวนัละ

คร่ึงกิโล   โรงเรียนปลอดนํา้อดัลม วดั

ปลอดเหล้า

2.การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ



3.กระบวนการ/กจิกรรมการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

3.1 การสรางการรับรูและความตระหนัก

- คืนขอมูลกลับ   ในวันประชุม

ประจําเดือนของหมูบาน   อสม.

- อสม /บุคคลตนแบบ



3.กระบวนการ/กจิกรรมการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

3.2 สรางแกนนํา

การพัฒนาความรูให อสม. ทุกคน

เปน   อสม.นักปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ   



3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

3.3 การจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  (บาน  วัด  โรงเรียน)

สาธิตการเมนูเพ่ือสุขภาพการปลูกผักปลอดสารพิษ

การทําปุยหมักชีวภาพ



3.3 การจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (บาน  วัด  โรงเรียน)

แอรโรบิค ไมพรอง

3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

3.3 การจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (บาน  วัด  โรงเรียน)



3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

3.3การจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (บาน  วัด  โรงเรียน)



3.4 การจัดการกิจกรรมสื่อสารเพ่ือสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 นิทรรศการ

 แผนพับ  โปรเตอร

 ไวนิล 

 ไลน เฟสบุค

 ประชุมประจําเดือน ของ อสม.

3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.4 การจัดการกิจกรรมสื่อสารเพ่ือสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว  วิทยุชุมชน

 ปดปายไวนิลประชาสัมพันธในชุมชน

 ชี้แจงวันประชุมประจําเดือนของหมูบาน 

3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย

มหกรรมสุขภาพ

3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย

ตลาดนัดสุขภาพ

3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.6 เปนแหลงศึกษาดูงานใหแกพ้ืนที่อื่น

ทต.ทา่ขนอน  อ.คีรัฐนิคม จ.สรุาษฎร์ ฯ เทศบาลเมืองปาดงัเบซาร์  จ.สงขลา

4.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.6 เปนแหลงศึกษาดูงานใหแกพ้ืนที่อื่น

คปสอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ชมรมข้าราชการบํานาญ จ.นครปฐม

4.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.6 เปนแหลงศึกษาดูงานใหแกพ้ืนที่อื่น

ทต.ทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช อสม.รพ.สต.คลองปาง จ.ตรัง

4.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



3.6 มีการสรุปบทเรียนผลงานท่ีสําเร็จเช่นโครงการหมูบ้่าน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค

3.กระบวนการ/กจิกรรมแบบการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม



4.การควบคุม  ตดิตาม  การดาํเนินการพัฒนา

มีข้อมลูท่ีจําเป็นเช่น  ข้อมลู

สถานการณ์โรค  ข้อมลูพฤติกรรม

สขุภาพ  เพ่ือใช้ในการติดตาม

ประเมินผล และรายงาน

ความก้าวหน้าให้ชมุชนรับรู้อยา่ง

ตอ่เน่ือง
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38.46

54.03
49.39 51.69

15.57

46.27 49.06

38.62

47.64

15.49

57.09

37.09
31.96 31.63

10.76

ร้อยละ

ป� 2557
ป� 2558
ป� 2559



มีกระบวนการติดตามและควบคมุกํากบั 

การบริหารจดัการ การพฒันาหมูบ้่าน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคฯ  ทกุ  ๓

เดือน 

4. การควบคุม  ตดิตาม  การดาํเนินการพัฒนา



๕.การประเมนิผลการพัฒนา

บุคคลตนแบบ



กลุมวัยทํางานอายุ ๑๕ – ๕๙ ป    

ความรอบรูดานสุขภาพ ๓ อ ๒ ส.

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



กลุมวัยทํางานอายุ ๑๕ – ๕๙ ป 

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



กลุมวัยเรียน ๗ – ๑๔ ป            

ความรอบรูดานสุขภาพ ๓ อ. ๒ ส.

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



กลุมวัยเรียน ๗ – ๑๔ ป  

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

๕.การประเมนิผลการพัฒนา
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ผลลพัธ์ 2557 2558 2559

กลุ่มเป้าหมายการตรวจคดักรอง 1,932 1,930 1,965

ได้รับการคดักรองโรคความดนัโลหิตสูง

ร้อยละ

จํานวนกลุ่มเส่ียง

ร้อยละ

จํานวนผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง

ร้อยละ

1,765

91.36

784

44.41

8

1.02

1,773

91.86

721

41.27

6

0.83

1,806

91.90

697

38.76

2 

0.28

สรุป 1. อัตราการไดรับการตรวจคัดกรองในป 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2557                        รอยละ 0.14

2. อัตราของผูท่ีรับการตรวจและเปนกลุมเสี่ยงในป 2559 ลดลงจากป 2557           รอยละ 5.65 

3. อัตราของผูท่ีรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยรายใหมในป 2559 ลดลงจากป 2557  รอยละ 0.74

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



ผลลพัธ์ 2557 2558 2559

กลุ่มเป้าหมายการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 1,932 1,930 1,965

ได้รับการคดักรองโรคเบาหวาน

ร้อยละ

จาํนวนกลุ่มเส่ียง

ร้อยละ

จาํนวนผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง

ร้อยละ

1,757

90.94

292

16.61

6

2.05

1,773

91.86

273

15.39

2

0.73

1,806

91.90

262

14.50

2

0.76

จํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มีภาวะแทรกซ้อน (ตา  ไต เท้า )

92
0

94
0

98
0

สรุป   1. อัตราการได้รับการตรวจคัดกรองในปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2557                        ร้อยละ   0.96

2. อัตราของผู้ที่รับการตรวจและเป็นกลุ่มเส่ียงในปี 2559 ลดลงจากปี 2557           ร้อยละ 2.11

3. อัตราของผู้ที่รับการวนิิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2559 ลดลงจากปี 2557  ร้อยละ 1.29

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



นวัตกรรม : ครัวสีเขียว

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



นวัตกรรม : ชาสมุนไพร

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



นวตักรรมลานวิถีสขุภาพชมุชนคนหาดสงู

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



นวตักรรมป่ินโตเพ่ือสขุภาพ

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



นวตักรรมเปิดตู้ เยน็เป็นตู้ยา

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



งานวจัิย

งานวิจัย
ชื่อผูทําการศึกษา :  นายอัษฎาวุธ  ศิริธร นักวิชาการสาธารณสุข

ชื่อการศึกษา :  การรับรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน

รพ.สต.บานบอทราย ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ปที่ทําการศึกษา :  2556

”

งานวิจัย
ชื่อผูทําการศึกษา :  นายอัษฎาวุธ  ศิริธร นักวิชาการสาธารณสุข

ชื่อการศึกษา: พฤตกิรรมการสง่เสริมสขุภาพของกลุม่เส่ียงโรคความดนัโลหิตสงู

ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านบอ่ทราย อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ

ปที่ทําการศึกษา :  2558

๕.การประเมนิผลการพัฒนา



ทุกหมู่บ้านผ่านการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมลดโรค มะเร็ง  ความดนัโลหติ

สูง  หัวใจและหลอดเลือด

๖.ผลความสาํเร็จ



โรงเรียนบ้านบ่อทราย เป็นโรงเรียนต้นแบบการดาํเนินงานสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ

๖.ผลความสาํเร็จ



อสม.ดีเด่นระดับภาคปี ๒๕๕๙  สาขาการให้บริการศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพ

๖.ผลความสาํเร็จ



มีวสิาหกจิชุมชนก้าวหน้า คือกลุ่มข้าวสังหยด

๖.ผลความสาํเร็จ



รพ.สต.บ้านบ่อทราย เป็นพืน้ที่ต้นแบบปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสุขภาพ

แบบบูรณาการ บ้าน  วัด  โรงเรียน  สถานบริการสุขภาพ

๖.ผลความสาํเร็จ



1. หนวยงานและภาคีเครือขายมีการประสานเพื่อบูรณาการ การดําเนินงาน
ดวยกันเปนอยางดี

2. เปดพื้นที่ใหประชาชน และภาคีเครือขายสุขภาพมีสวนรวมในทุก
กระบวนการของการดําเนินโครงการฯ

3. วัด เปนศูนยรวมดานจิตใจของชุมชน  มีสวนสนับสนุนการดําเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ  ในชุมชน

4. โรงเรียนใหความสําคัญดานสุขภาพ  สามารถปลูกฝงเด็กและเยาวชน จน
เปนตนแบบ  และสามารถขยายผลสูชุมชนได

5. รพ.สต. ใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ

6 .มีการเผยแพร สิ่งดี ๆ  สูภายนอก

๖.ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ



ปญหา  อุปสรรค

คน ไมใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วิธีแกปญหา

สรางศรัทธา

1. ผูนํา  ตองเปนตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

2. ตอง เขาใจ  เขาถึง  ประชาชน



1. มีการกําหนดเปนวาระของชุมชน และบรรจุแผนติดตามเฝาระวัง
พฤติกรรมสขุภาพ (ชั่งน้ําหนกั,สวนสูง,รอบเอว) แกกลุมสมาชิก เดือนละ 
1 ครั้ง

2.  ปลูกฝงคานยิมการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมต้ังแตวัยเด็ก  โดยทําควบคู
กับโรงเรียนสงเสริมสขุภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ

3. นําสมุนไพรในชุมชน เชน รางจืด ใบเตย  มาใชในการปองกันและรักษา
โรค

4. เขาแผนของบประมาณจากเทศบาล  กองทนุหลักประกันสขุภาพตําบล 
อยางตอเนื่อง
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เอกสารการคัดเลอืกตําบลจัดการสุขภาพแบบบรูณาการดีเดน เขต ๑๒ ปงบประมาณ 2559 
ของตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม  จงัหวัดพัทลุง 

 

 
 

1. ดานภูมิศาสตร  

๑.๑  อาณาเขต   

ตําบลบานพราวเปนตําบลหนึ่งในสี่ตําบลของอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  44.133  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  22,682 ไร  หางจากท่ีทําการอําเภอปาพะยอม  ไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ 3 
กิโลเมตร  หางจากตัวเมืองพัทลุง  ประมาณ   28  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้  
   ทิศเหนือ       อาณาเขตติดตอกับตําบลปาพะยอม  อําเภอปาพะยอม    

ทิศใต       อาณาเขตติดตอกับตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน และตําบลเขายา  
อําเภอศรีบรรพต   

ทิศตะวันออก อาณาเขตติดตอกับ ตําบลแหลมโตนด และตําบลปนแต อําเภอควนขนุน 
ทิศตะวันตก อาณาเขตติดตอกับ ตําบลเกาะเตา  อําเภอปาพะยอม 

 

๑.๒ ทรัพยากรธรรมชาติ  

- ลําน้ํา  ลําหวย   จํานวน ๑๐  สาย 

- บึง  หนอง และอ่ืน ๆ จํานวน ๕ แหง 

2. ดานปกครอง  

2.1  จํานวนหมูบาน     10 หมูบาน 

2.2  จํานวนครัวเรือน ๓,๖๖๔   ครัวเรือน 

2.3  จํานวนประชากร  ๘,๔๒๔  คน    จําแนกเปน    ชาย ๔,๐๘๔  คน 

หญิง ๔,๓๔๐  คน 

๓. ดานสังคม  
๓.๑  โรงเรียน   
- โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน    ๔ แหง 

 - โรงเรียนมัธยม  จํานวน   ๑       แหง 

 - วิทยาลัยเทคนิค  จํานวน   ๑  แหง 

 - มหาวิทยาลัย    จํานวน   ๑  แหง 

๓.๒  สถานีตํารวจ(ยอย) ๓  แหง 
๓.๓  วัด   ๑  แหง   สํานักสงฆ  ๑  แหง 
๓.๔  กลุมสังคม    

- กลุมอาชีพ  จํานวน ๙  กลุม 

- กลุมออมทรัพย  จํานวน ๘  กลุม 

- กลุมอ่ืน ๆ  จํานวน ๒  กลุม 

 
 

สวนท่ี ๑. ขอมูลท่ัวไปของตําบล 
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๔. ขอมูลดานสุขภาพท้ังตําบล 
-  จํานวนเด็กกอนวัยเรียน (อายุ ๐-5 ป)  ๖๓๗    คน     

-  จํานวน เด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ป)   ๘๒๐     คน    

-   จํานวนวัยรุน ( อายุ 15 -21 ป)           ๙๕๔    คน 
-  จํานวนวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป).  ๔,๗๘๖   คน    

-  จํานวนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปข้ึนไป)   ๑,๑๓๔   คน    

ติดเตียง         ๗  คน 
ติดบาน        ๔๗  คน 
ติดสังคม    ๑,๐๘๐  คน 

- จํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง    ๖๗๖  คน    

โรคเบาหวาน     ๒๒๘  คน    

โรคความดันโลหิตสูง    ๕๘๐  คน    

โรคหัวใจ     ๕  คน    

โรคหลอดเลือดสมอง    ๑๑  คน    

โรคมะเร็ง     ๑๗  คน  

โรคไต       ๑๓  คน 
- จํานวน อสม.  ท้ังตําบล    ๑๖๗   คน    
- ผูพิการ     ๑๗๓              คน    

๕. ขอมูลดานทุนวิสาหกิจในชุมชน 

กลุมไสออ  ขาวสังหยด     กลุมไผรอบ  ขาวสังหยด / น้ําเคยยอดหวาย 

 

 
 ปจจุบัน  การดํารงชีวิตประจําวันของคนในตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ท้ังในดานสังคม  เศรษฐกิจ  ตองออกทํางานนอกบาน  เชน รับจาง   ซ่ึงนับวันจะมีความเครียดคอนขาง
สูง  ทํางานแขงกับเวลา  ขาดการออกกําลังกายและพฤติกรรมการกินท่ีไมเหมาะสม เชน นิยมซ้ือแกงถุงมา
รับประทาน  กินของทอดจากน้ํามันทอดซํ้า  ตลอดจนมีสิ่งอํานวยความสะดวกมาก  สงผลใหโรคตาง ๆ ตามมา
มากมาย  เชน โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคอวน  โรคเครียด ฯลฯ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาท้ังดานสุขภาพ  
เศรษฐกิจและสังคม  โดยรวมของประเทศ 
 จากการสํารวจสถานสุขภาพของประชาชนตําบลบานพราว  โดย อสม.และเจาหนาท่ีสาธารณสุข พบวา
ประชาชนปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง ป ๒๕๕๗  จํานวน ๕๖๓  คน ป ๒๕๕๘ จํานวน ๕๗๓ คน ป ๒๕๕๙  
จํานวน  จํานวน ๕๘๐  คน  โรคเบาหวาน ป ๒๕๕๗  จํานวน ๒๑๐  คน ป ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒๐ คน  ป ๒๕๕๙  
จํานวน ๒๒๘ คน  มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการขาดการออกกําลังกายและการบริโภคอาหารท่ีไม
ถูกตอง  พบวามีพฤติกรรมการออกกําลังกายสมํ่าเสมอสัปดาหละอยางนอย3-5 วันๆละอยางนอย 30 นาที  รอย
ละ ๕๗.0๙  พฤติกรรมการกินผักและผลไมสดครึ่งกิโลกรัมตอวันเพียงรอยละ 46.15  
 ดังนั้นทางหมูบานจึงไดจัดทําประชาคม   เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการแกไขปญหาสุขภาพ ลดโรคตางๆ  
เชน โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคอวน ฯ ลฯ ใหลดลงหรือใหหมดไปจากหมูบาน   หมูบานจึงมีมติในการ
เขารวมโครงการหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด ตาม
แนวทางและหลักเกณฑการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ  7  ข้ันตอน 

สวนท่ี ๒  ปญหาของพ้ืนท่ี 
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 หลังจากนั้น ไดจัดทําเวทีประชาคม  เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคฯ   และคัดเลือกคณะทํางานระดับหมูบาน/ ตําบล  และรับสมัครสมาชิกท่ีสนใจจะเขารวมโครงการฯ  พรอมกับ
มีการรางแผนการดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ  และท่ีประชุมไดมีมติใหดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ฯ  7 ข้ันตอน 

ข้ันตอนท่ี 1 สรางทีมดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 
ข้ันตอนท่ี 4 จัดกิจกรรมการเรียนรูของประชาชน 
ข้ันตอนท่ี 5 เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
ข้ันตอนท่ี 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของทีมดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินการพัฒนาหมูบาน 

โดยหมูบานทําการประเมินตนเอง  ตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  ซ่ึงตองประเมินใหครอบคลุม 
ตามเกณฑการประเมินหมูบานพฤติกรรมลดโรคฯ 3  ดาน  ไดแก 

•  ดานการบริหารจัดการ 
•  ดานกระบวนการ/กิจกรรมและผลงาน 
•  ดานผลสําเร็จ 

โดยมีผลการประเมินหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ  ดังนี้ 
 
 
๒.๑  การสรางทีมงาน 

การจัดตั้งทีมในการดําเนินงานพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ    ประกอบดวยคณะทํางานท่ี 
ปรึกษา คณะทํางานระดับอําเภอ และคณะทํางานระดับหมูบาน ซ่ึงเปนผูแทนจาก ผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน   
สาธารณสุข  เกษตร   มหาวิทยาลัยทักษิณ ชมรมผูสูงอายุและแกนนําชุมชน ฯลฯ  เพ่ือรวมดําเนินการพัฒนา
หมูบาน  โดย อสม. เปนแกนหลักในการขับเคลื่อน และรวมดําเนินการในพ้ืนท่ี  

๒.๒  การพัฒนาทีมงาน 
ทีมดําเนินงานในการขับเคลื่อน การพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนฯ  ไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาทีมรวมกัน 

และบทบาทของแตละภาคสวนท่ีชัดเจน โดยมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพ เชน 
มีการอบรมการจัดทําแผนงานโครงการ  การประเมินผลโครงการหมูบานปรับเปลี่ยนฯ 

๒.๓  การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 
กอนจัดทําการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  มีการคืนขอมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เชน 

ขอมูลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคไขเลือดออก  ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค ขอมูล
ปจจัยเอ้ือ เชน ลานกีฬา แหลงน้ํา แหลงปลูกผัก ขอมูลองคกรในหมูบาน เชน อสม. ผูนําดานสุขภาพ  ชมรม/กลุม
ตางๆ ขอมูลความตองการของประชาชนในการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ  เพ่ือเปนขอมูลและ
สรางการรับรูในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ในการจัดทําแผนฯ  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมในการวิเคราะหปญหาสุขภาพของชุมชน และรวม
จัดทําการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือการแกปญหาดวยกระบวนการของชุมชน  โดยแผนตอง
ครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความรูและทักษะในการออกกําลังกาย  การกินผักผลไมสด  และลดอาหารไขมัน  
รวมท้ังจัดปจจัยเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในหมูบาน 

 
 
 

สวนท่ี ๓.  การพัฒนาทีมงานและวางแผน 
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๒.๔  มีการระดมทรัพยากร  ทุน   และภูมิปญญาทองถ่ินจากชุมชนมาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ี
กําหนดไว  ป ๒๕๕๙  ไดมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ   ดังนี้   

แหลงทรัพยากร กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาํบลบานพราว    ๑๑  
โครงการ  เปนเงิน  ๓๖๐,๕๕๓  
บาท   

๑.โครงการควบคุมและปองกันโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
๒. โครงการปนจักรยานลดโรค ฯ   
๓. โครงการแขงขันกีฬาสี 4 หมูบานตานยาเสพตดิ 
๔. โครงการลดพุง  ลดโรคฯ  
๕.โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
๖.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตบานบอทราย   
๗.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตบานไสออ   
๘.โครงการหาดสูงนาอยูมุงสูสุขภาวะ   
๙.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตบานไสกลวย  
๑๐. โครงการ ๑๐๐  วัน ลดพุง – ลดโรค 
๑๑.โครงการบานบอทรายในใสใจสุขภาพ 

รพ.สต.บานบอทราย/รพ.บานตลิ่งชนั 
 
ชมรมจักรยาน ต.บานพราว 
ชมรม อสม.รพ.สต.บานบอทราย 
รพ.สต.บานบอทราย/รพ.บานตลิ่งชนั 
หมูที่ ๑, ๒, ๓  ตําบลบานพราว 
หมูที่ ๔  ตําบลบานพราว 
หมูที่ ๕ ตําบลบานพราว 
หมูที่ ๖ ตําบลบานพราว 
หมูที่ ๗ ตําบลบานพราว 
หมูที่ ๘,๙ ตําบลบานพราว 
หมูที่ ๑๐ ตําบลบานพราว 

กศน.อําเภอปาพะยอม อบรมการทําปุยชีวภาพและการปลูกผักปลอด
สารพิษ  พรอมแจกพันธุผัก 

กศน.อําเภอปาพะยอม 

มหาวิทยาลยัทักษิณคณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพและการ
กีฬา 

ทดสอบสมรรถภาพใหแกผูเขารวมโครงการ มหาวิทยาลยัทักษิณคณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 

สํานักงานเกษตรอําเภอปา
พะยอม 

สนับสนุนตนกลา พริกข้ีหนู   มะเขือ ฯลฯ สํานักงานเกษตรอําเภอปาพะยอม 

โรงเรียนบานบอทราย มหกรรมสุขภาพ ,ตลาดนัดสุขภาพ โรงเรียนบานบอทราย 
ทุนทางวัฒนธรรม นําทามโนราหมาใชในการออกกําลังกาย ชมรมผูสูงอายุรพ.สต.บานบอทราย 
ทุนทางภูมิประเทศ เปนพ้ืนท่ีราบลุมเหมาะแกการทํานา  จึงสงเสริม

ใหประชาชนปลูกขาวสังหยด โดยเฉพาะใหทํานา
อินทรียปลอดปุยเคมี  และยาฆาแมลง 

สํานักงานเกษตรอําเภอปาพะยอม 

ปราชญชาวบาน การทําปุยหมักชีวภาพ 
การนําสมุนไพรมาใชในการสงเสริมสุขภาพ 

 

ผูนําทางศาสนา การนําหลักทางศาสนามาใชในการสงเสริม
สุขภาพ 

วัดโดนคลาน 

เม่ือแผนงานโครงการการอนุมัติ  จะมีการชี้แจงแผนงาน/โครงการแกผูเก่ียวของรับรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
ตอไป  เชน ในวันประชุมประจําเดือนของหมูบาน  วันประชุมประจําเดือนของ อสม.  ทุกหมูบานท่ีมีการดําเนิน
โครงการหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ จะมีมาตรการทางสังคมในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน เชน  ออก
กําลังกายอยางนอยสัปดาหละ ๓ -๕  วัน ครั้งละนอยกวา ๓๐  นาที   กินผักและผลไมสดอยางนอยวันละครึ่งกิโล   
จัดบานเรือนใหถูกหลักสุขาภิบาล  ปลูกผักสวนครัวอยางนอย ๕  ชนิด  เปนตน 

2.๕ การควบคุม ติดตาม การดําเนินงานพัฒนา 
มีขอมูลท่ีจําเปนเชน  ขอมูลสถานการณโรค  ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ  เพ่ือใชในการติดตามประเมินผล และ

รายงานความกาวหนาใหชุมชนรับรูอยางตอเนื่อง    โดยมีการติดตามและควบคุมกํากับ การบริหารจัดการ การ
พัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ  ทุก  ๓  เดือน  
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๓.๑ การสรางการรับรูและความตระหนัก 

- คืนขอมูลกลับ เชน ขอมูลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน   จํานวนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  
 และโรคเบาหวาน  ในวันประชุมประจําเดือนของหมูบาน   และวันประชุมประจําเดือน ของ อสม. 

- อสม ตนแบบ /บุคคลตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ออกใหคําแนะนํา  ใหประชาชนใน 
ชุมชนทราบประโยชนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน  สุขภาพแข็งแรงข้ึน  ไมเจ็บปวย   และโทษของ
การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  เชน ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน 

๓.๒   การสรางทีมงาน/สรางเครือขายในการดําเนินงานพัฒนา 
การสรางทีมงานประกอบดวยหลายภาคสวน   แตทีมหลักในการขับเคลื่อนหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
ฯ  คือ ทีมงาน อสม.  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาความรูให อสม.ทุกคน เปน   อสม.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
เพ่ือจะไดเปนตนแบบในการปรับแบบพฤติกรรมสุขภาพ  และสามารถใหคําแนะนําชาวบานไดในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ     
๓.๓ การจัดกิจกรรมเรียนรูของประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๓ อ. ๒ ส.) 
อาหาร 

- การปลูกผักปลอดสารพิษ สาธิตการเมนูเพ่ือสุขภาพ  การทําปุยหมักชีวภาพ 
ออกกําลังกาย 
- แอรโรบิค  ไมพรอง เดิน – วิ่ง   ปนจักรยาน 
อารมณ 

- เขาวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ สวดมนต  นั่งสมาธิ 
บุหรี่  สุรา  
-  โครงการกีฬาสี  ๔ หมูบานตานยาเสพติด 

-  โครงการสรางรั้วใหเยาวชน 
๓.๔   การจัดการกิจกรรมสื่อสารเพ่ือสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในสถานบริการ 
-  นิทรรศการ   แผนพับ  โปรเตอร   ไวนิล  ไลน  เฟสบุค 

-  ประชุมประจําเดือน ของ อสม. 
ในชุมชน 

- ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว  วิทยุชุมชน 
- ปดปายไวนิลประชาสัมพันธในชุมชน 

- ชี้แจงวันประชุมประจําเดือนของหมูบาน  
๓.๕   การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย 
-    จัดมหกรรมสุขภาพ เชน  ประกวดเมนูอาหาร  ประกวดการเตนแอรโรบิค  มอบเกียรติบัตรบุคคลตนแบบ 
-    ตลาดนัดสุขภาพ  นําผักปลอดสารพิษมาจําหนาย  สาธิตการทําน้ําสมุนไพร  สาธิตการออกกําลังกายแตละ
กลุมวัย   
๓.๖   การสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาระหวางชุมชนหรือตําบล  ในป ๒๕๕๙  ไดมีหนวยงานตาง ๆ เขามา
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี้ 
-   เทศบาลตําบลทาขนอน  จังหวัดสุราษฎรธานี 
-   เทศบาลเมืองปาดังเบซาร  จ.สงขลา 
-   คปสอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
-   ชมรมขาราชการบํานาญ จ.นครปฐม 
-   เทศบาลตําบลทอนหงส  จ.นครศรีธรรมราช 

สวนท่ี ๔.  กระบวนการ/กจิกรรมและผลงาน 
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-   อสม. รพ.สต.คลองปาง  จ.ตรัง 
๓.๗  มีการถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนา เชน โครงการหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 
 
 
๑. บุคคลตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหมูบานละไมนอยกวา ๑๐ คน  ครอบคลุมทุกหมูบาน 
๒. ประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ ๑๕ – ๕๙ ป มีความรอบรูดานสุขภาพ ๓ อ ๒ ส. ระดับพอใช  ๑๐  หมูบาน  

คิดเปนรอยละ ๑๐๐    และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองอยูในระดับพอใช  ๙  หมูบาน  คิดเปนรอยละ ๙๐   ระดับดี
มาก ๑  หมูบาน  คิดเปนรอยละ ๑๐  
      ๓.  กลุมเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป  ในสถานศึกษา มีความรอบรูดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ อยูใน
ระดับพอใช  ๔  โรงเรยีน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐  และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองอยูในระดับพอใช  ๓  โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ ๗๕  ระดับดีมาก  ๑  โรงเรยีน  คิดเปนรอยละ ๒๕ 

๔. สถานสุขภาพ 
๔.๑ ผลลัพธการดําเนินงานเก่ียวกับปญหาโรคความดันโลหิตสูง 

ผลลัพธ 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

 กลุมเปาหมายการตรวจคัดกรอง 
 ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 

รอยละ 
 จํานวนกลุมเสี่ยง  

รอยละ 
 จํานวนผูปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยง  

รอยละ 

3,414 
3,203 
93.82 
1,432 
44.70 

11 
0.76 

3,410 
3,222 
94.38 
1,312 
40.72 

10 
0.76 

3,419 
3,179 
93.21 
1,167 
36.70 

7 
0.59 

สรุป    1. อัตราการไดรับการตรวจคัดกรองในป 2557- 2559  มากกวารอยละ 90 
          2. อัตราของผูท่ีรับการตรวจและเปนกลุมเสี่ยงในป 2559 ลดลง จากป 2557      รอยละ   8 
          3. อัตราของผูท่ีรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยรายใหมในป 2559 ลดลงจากป 2557  รอยละ  0.17 
๔.๒ ผลลัพธการดําเนินงานเก่ียวกับปญหาโรคเบาหวาน 

ผลลัพธ 
 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

 กลุมเปาหมายการตรวจคัดกรอง 
 ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน 

รอยละ 
 จํานวนกลุมเสี่ยง  

รอยละ 
 จํานวนผูปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยง  

รอยละ 

3,414 
3,036 
88.92 
631 

20.78 
10 

1.58 
 

3,410 
3,112 
91.21 
629 

20.21 
8 

1.27 
 

3,419 
3,120 
91.25 
599 

19.19 
6 

1.00 
 

สรุป   1. อัตราการไดรับการตรวจคัดกรองในป 2557 เพ่ิมข้ึนจากป 2559  รอยละ 2.33 
        2. อัตราของผูท่ีรับการตรวจและเปนกลุมเสี่ยงในป 2557 ลดลงจากป 2559  รอยละ  1.59    
        3. อัตราของผูท่ีรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยรายใหมในป 2557 ลดลงจากป 2559  รอยละ .58  
๕. มีวิสาหกิจชุมชนกาวหนา คือกลุมขาวสังหยด 

สวนท่ี ๕  ผลสําเร็จ 
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๖. ทุกหมูบานในตําบลบานพราวผานประเมินหมูบานเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค มะเร็ง  ความดันโลหิตสูง  หัวใจ
และหลอดเลือด  และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
๗. โรงเรียนบานบอทราย เปนโรงเรียนตนแบบการดําเนินงานสุขบัญญัติแหงชาติ ของจังหวัดพัทลุง 
๘. เกิดนวัตกรรมในการสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 -  นวัตกรรมครัวสีเขียว วัตถุประสงค: เพ่ือสงเสริมใหประชาชนปลูกผักสวนครัวไวกินเองอยางนอย
ครัวเรือนละ ๑๐ ชนิด 
 -  นวัตกรรมชาสมุนไพรไลโรค  วัตถุประสงค: เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําสมุนไพรในชุมชนมาทําเปนชา
เพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
 -  นวัตกรรมลานวิถีสุขภาพชุมชนคนหาดสูง วัตถุประสงค: เพ่ือใหชุมชนนําวัสดุในชุมชนและท่ีไมใชแลวมา
ทําเปนท่ีออกกําลังกาย  เชน  ท่ีปนจักรยาน  ลานนวดเทา  ท่ียกน้ําหนัก ฯลฯ 
 -  นวัตกรรมปนโตเพ่ือสุขภาพ วัตถุประสงค: เพ่ือใหประชาชนจัดทําเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ใสปนโตนํามา
ถวายพระหรือถามีงานอ่ืนๆภายในหมูบานใหหิ้วปนโตเพ่ือสุขภาพมารับประทาน เพ่ือปองกันการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
 -  นวัตกรรมเปดตูเย็นเปนตูยา วัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนทําน้ําสมุนไพรแทนการกินน้ําอัดลม 
 
 

1. เปนชุมชนท่ีมีตนทุนทางสังคมสูง มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท่ีดี มีตนทุนทางธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ มีองคกรตางๆ เชน ชมรมสรางสุขภาพ พระ โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเขมแข็ง 

2. องคกรตางๆ เชน ผูนําชุมชน ชมรมสรางสุขภาพ วัด โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข   ชมรมผูสูงอายุท่ี
เขมแข็ง 

3. หนวยงานและภาคีเครือขายมีการประสานเพ่ือบูรณาการ การดําเนินงานดวยกันเปนอยางดี 
4. เปดพ้ืนท่ีใหประชาชน และภาคีเครือขายสุขภาพมีสวนรวมในทุกกระบวนการของการดําเนินโครงการฯ 
5 .มีระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ ท่ีตอเนื่อง  
6. การมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชนในชุมชน 

 
 
   ปญหา  อุปสรรค 

๑. เวลาในการเขารวมกิจกรรมเนื่องจากการประกอบอาชีพ    
๒. ชวงแรกกลุมเปาหมาย ขาดความรู-ความเขาใจ การดําเนินโครงการฯ 
๓. ปลูกผักไมถูกตองตามฤดูกาล/อากาศเปลี่ยนแปลงบอยๆ 
วิธีแกปญหา 
๑. ปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิต 
๒. สรางความรู ความเขาใจ วัตถุประสงคของโครงการอยางตอเนื่อง 
๓. ปลูกผักท่ีทนตออากาศรอนและตองการน้ํานอย ในหนาแลงโดยเฉพาะผักพ้ืนบาน 

 
 

1.  มีการกําหนดเปนวาระของชุมชน และบรรจุแผนติดตามเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ (ชั่งน้ําหนัก,สวนสูง,
รอบเอว) แกกลุมสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง 

2.  ปลูกฝงคานิยมการกินผักตั้งแตวัยเด็ก  โดยทําควบคูกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 
3. ปรับเปลี่ยนคานิยมการจัดงานเลี้ยง/การประชุม  ดื่มน้ําเปลา น้ําสมุนไพรแทนน้ําอัดลม และกาแฟ 
4. นําสมุนไพรในชุมชน เชน รางจืด ใบเตย  มาใชในการปองกันและรักษาโรค 
5. เขาแผนของบประมาณจากเทศบาล  กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล อยางตอเนื่อง 

สวนท่ี ๖   ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 

สวนท่ี ๗   ปญหา  อุปสรรค  วิธีแกไข    
 

สวนท่ี ๘   ขอเสนอแนะเพ่ือความย่ังยืน    
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