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ค�ำน�ำ
สืบเนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม
พระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๕๗ พรรษา ในปีพ.ศ.2552 และเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๕๗ พรรษา วันที่ 28
กรกฎาคม 2552 และมุ่งหวังให้หมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และพัฒนาหมูบ่ า้ นทีม่ คี วามพร้อมให้เป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง โดยความร่วมมือของภาคี เครือข่ายสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อน
และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในหมูบ่ า้ นมีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย
5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินอาหาร: กินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป
หรือกินผักครึง่ หนึง่ อย่างอืน่ ครึง่ หนึง่ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และมีการจัดการอารมณ์ความเครียด รวมทัง้
ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา โดยอาศัยขุมพลังในหมู่บ้าน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและร่วมด�ำเนินการในพื้นที่ ตามแนวคิด “ใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการ
ทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน”
เอกสารหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เส้นทางสู่...ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ความส�ำคัญความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคฯ รวมทัง้ การประเมิน
ผลการพัฒนา ซึง่ หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และองค์กรในหมูบ่ า้ นใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานพัฒนา
หมูบ่ า้ นให้เป็นหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ต่อไป
กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ของคนไทย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพของ
คนไทยที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง และโรคมะเร็ง จากข้อมูลการส�ำรวจ
สภาวะสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ระบุวา่
มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4
หรือ 10.8 ล้านคน มีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วย
โรคหัวใจสูงถึงร้อยละ 86 และจากการคาดการณ์
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี 2551 ประเทศไทย
จะมีผปู้ ว่ ยมะเร็งรายใหม่ 120,000 ราย และจะเพิม่ ขึน้
ถึงร้อยละ 50 ในช่วง 10 ปี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสูงมาก เฉพาะโรคมะเร็งอย่างเดียว
ประมาณคนละ 1 ล้านบาท ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง คือ การขาดการ
ออกก�ำลังกาย รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและ
ไม่เพียงพอ จากผลการส�ำรวจ ในปี 2551-2552
พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอและ
ออกก�ำลังกาย 41.2 ล้านคน (ร้อยละ 81.5) ส่วนการ
บริโภคผักและผลไม้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง
9 ล้านคน (ร้อยละ 17.7) จากสภาพปัญหาดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้คนไทย

1

ส่วนที่

ทุกคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างให้บุคคลมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพหรือ Health literacy โดยมีจุด
มุง่ เน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและ
ได้รบั รูส้ าระความรูด้ า้ นสุขภาพทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
ส�ำหรับการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมองว่า
หากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพต�่ำ  ย่อมจะส่งผลต่อสภาวะโดยรวม
กล่าวคือ ประชาชนขาดความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเอง จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังจะเพิม่ ขึน้
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น
(WHO,2009) เนื่องจากการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
ประชาชนในการชีน้ ำ� ระบบสุขภาพทีส่ อดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลและสามารถ
คาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
รวมทัง้ ก�ำหนดเป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโรคเรื้อรังที่
ก�ำลังเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก
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เส้นทางสู่.... ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ของคนไทย

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
ที่พึงประสงค์ของคนไทย

1. เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ
- มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลและ
บริการสุขภาพจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้
มากเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นย�ำ

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ในการเสริมสร้างร่างกาย
- กินอาหารหลากหลาย ไม่ซ�้ำซาก (จ�ำเจ)
- กินผักหลากหลายสีและผลไม้สด
- กินอาหารไม่หวานจัด
- กินอาหารที่ไม่มีไขมันสูง
- กินอาหารที่ไม่เค็มจัด
1.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อปลอดโรค
ปลอดภัย
- กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและ
สารเคมี
2. พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ
2.1 ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคอย่างน้อย 1 ชนิด
2.2 ออกก�ำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงกลุ่ม
		 กล้ามเนื้อหลักทุกส่วนของร่างกายอย่างน้อย 1 ชนิด
2.3 ออกก�ำลังกายแบบฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็น
ข้อต่อ ทุกส่วนของร่างกาย อย่างน้อย1 ชนิด
3. พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ความเครียด
3.1 มีวิธีการจัดการความเครียดให้กับตนเอง
อย่างน้อย 1 วิธี ทุกครั้งเมื่อมีความเครียด
4. พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
เพื่อสุขภาพ
4.1. หลีกเลี่ยงการทดลองสูบบุหรี่ (กลุ่มไม่เคยสูบ)
4.2. ลดและเลิกการสูบบุหรี่ (กลุ่มที่สูบเป็นประจ�ำและ
เป็นครั้งคราว)
4.3. ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ที่ก่อให้เกิดความร�ำคาญกับ
บุคคลรอบข้าง
5. พฤติกรรมไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพื่อสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง
5.1. หลีกเลี่ยงการทดลองดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ (ในกลุ่มไม่ดื่ม)
5.2. ลดและเลิกการดื่มสุรา
(ในกลุ่มดื่มประจ�ำหรือกลุ่มดื่มเป็นครั้งคราว)

2. ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ
-รู้และเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระด้าน
สุขภาพอย่างถูกต้อง เพียงพอต่อการปฏิบัติตน
เพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน
3. ทักษะการสื่อสารสุขภาพ
- มีความเชี่ยวชาญในด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและ
ยอมรับการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของตนเองได้
อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีได้
4. ทักษะการจัดการตนเอง
- มีการก�ำหนดเป้าหมาย วางแผนและ
ปฏิบัติตนตามแผนได้
5. รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
- ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน
สื่อเฉพาะที่ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
ด้วยตนเองก่อนว่าถูกต้องจริงและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้
6. ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
- มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเอง
และผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
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ความส�ำคัญของการ

ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การยกระดับ “ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ” (Health Literacy) เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนในระดับบุคคล ให้มีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและ
เรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อม ซึง่ ท�ำให้เกิดการจูงใจให้ตดั สินใจเลือกวิถที างในการดูแลตนเอง มีการจัดการสุขภาพ
ตนเองและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี

ประชาชนคนไทย
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในระดับไม่ดี

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในระดับดีมาก

(เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ)

   (เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและ
    มีการปฏิบัติตนด้านสุขภาพได้ถูกต้องและยั่งยืน จนเชี่ยวชาญ)

  - ขาดความรู้ด้านสุขภาพ ไม่รู้จักดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันโรค เช่น ไม่ไปตรวจสุขภาพ
ไม่ปฏิบัติตามการรักษาของแพทย์  
ท�ำให้ล่าช้าในการแสวงหาหนทางในการดูแล
สุขภาพตนเองที่เหมาะสม สุขภาพทรุดโทรม
และท�ำให้เพิ่มอัตราการใช้บริการฉุกเฉินและ
รักษาในโรงพยาบาล

- มีความสามารถในการเข้าถึง ค้นหา เกาะติด
   กับข้อมูลที่จ�ำเป็นและใช้ข้อมูลข่าวสาร
   เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ

  - ขาดความสามารถในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง จ�ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะเพิ่ม
มากขึ้น ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เพิ่มสูงขึ้น

- สามารถสื่อสารข้อมูลทางสุขภาพได้ตรงกับ
  ความต้องการในบริบทที่แตกต่างกันด้านสุขภาพ
- มีวิธีการและท�ำความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน
  ทางสุขภาพและบริการที่จ�ำเป็น เพื่อการตัดสินใจ
  ทางสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง
- มีการควบคุมสุขภาพและปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยง
  ต่อสุขภาพ
- เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตน
  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
.....หัวใจหลักของการที่จะน�ำไปสู่.....
การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
3
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คุณลักษณะของคนไทยที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประชาชนคนไทยที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จะมีคุณลักษณะความสามารถและทักษะใน
6 องค์ประกอบ คือ

1.เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และบริการสุขภาพ

6.ทักษะการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
(เลือกวิธีการปฏิบัติ
ที่เกิดผลดีต่อสุขภาพ)

5.รู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ

(เข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพ
และมีข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ)

2.ความรู้ ความเข้าใจ
ทางสุขภาพ

คุณลักษณะ
ของคนไทย
ที่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ

(ประเมินข้อความสื่อและ
ตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลถูกต้องจริง)

3.ทักษะการสื่อสาร
สุขภาพ

(สื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจ
และยอมรับการปฏิบัติตน
ด้านสุขภาพได้)

4.ทักษะการจัดการตนเอง
(ก�ำหนดเป้าหมาย วางแผน
และปฏิบัติตนตามแผนได้)
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ความสามารถและทักษะของประชาชนคนไทย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความสามารถและทักษะระดับบุคคลที่ต้องพัฒนา

1.การเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ
(access)

ความสามารถและทักษะส�ำคัญ คือ จะต้องมีความสามารถในการแสวงหา
ข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้มากเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นย�ำ
ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้“ข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือ”
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.เลือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพได้
2.รู้วิธีการค้นหาและการใช้อุปกรณ์ในการค้นหา สืบค้น
3.ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้
4.สามารถตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งได้ เพือ่ ยืนยันความเข้าใจของตนเอง
และได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

2. ความรู้ ความเข้าใจ
  ทางสุขภาพ
  (cognitive)

ความสามารถและทักษะส�ำคัญ คือ จะต้องรู้และเข้าใจในประเด็นเนื้อหา
สาระด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง เพียงพอต่อการปฏิบตั ติ น เพือ่ สุขภาพทีด่ ยี งั่ ยืน
“มีความรู้แค่ไหน...จะเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ”
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.มีความรู้และจ�ำในเนื้อหาสาระส�ำคัญด้านสุขภาพ
2.สามารถอธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนือ้ หาสาระด้านสุขภาพในการทีจ่ ะ
น�ำไปปฏิบัติได้
3.สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบเนือ้ หา/แนวทางการปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพได้อย่าง
มีเหตุผล

3. ทักษะการสือ่ สารสุขภาพ ความสามารถและทักษะส�ำคัญ คือ มีความเชีย่ วชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน เพือ่ สือ่ สารให้ตนเองและผูอ้ นื่ เข้าใจ และยอมรับการปฏิบตั ติ นด้านสุขภาพ
(communication
ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีได้
skill)
“สื่อสารอย่างไร...เพื่อให้ได้รับข้อมูลสุขภาพ”
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.สื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลทางสุขภาพ
2.สามารถสื่ อ สารข้ อ มู ล ความรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารพู ด อ่ า น เขี ย น
  ให้บุคคลอื่นเข้าใจ
3.สามารถโน้มน้าวให้บุคคลอื่นยอมรับข้อมูลด้านสุขภาพ
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความสามารถและทักษะระดับบุคคลที่ต้องพัฒนา

4.ทักษะการ
จัดการตนเอง
(self-management)

ความสามารถและทักษะส�ำคัญ คือ สามารถก�ำหนดเป้าหมาย วางแผนและ
ปฏิบตั ติ ามแผน พร้อมทัง้ การทบทวนวิธกี ารปฏิบตั ติ นตามเป้าหมายเพือ่ น�ำมา
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
“จะจัดการตนเองอย่างไร...เพื่อให้มีการปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่ถูกต้อง”
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.สามารถก�ำหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ
2.สามารถปฏิบัติตามแผนที่กำ� หนดได้
3.มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตน เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง

5.การรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ
(media literacy)

ความสามารถและทักษะส�ำคัญ คือ ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่าน
สื่อเฉพาะที่ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนว่าถูกต้อง
จริงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้
“รู้ได้อย่างไรว่า.....ข้อความที่ได้รับจากสื่อต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ”
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลสุขภาพทีส่ อื่ น�ำเสนอ
2.สามารถเปรียบเทียบวิธกี ารเลือกรับสื่อ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กับตนเองและผู้อื่น
3.สามารถประเมินข้อความสื่อ เพื่อชี้แนะแนวทางให้กับชุมชนหรือสังคม

6.ทักษะการตัดสินใจเลือก ความสามารถและทักษะส�ำคัญ คือ มีการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง โดยให้ความส�ำคัญ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
“ตัดสินใจเลือกอย่างไร...เพือ่ ให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่ถูกต้อง”
(decision skill)
ซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ก�ำหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้มีสุขภาพดี
2.ใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียเพื่อการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการ
ปฏิบัติ
3.สามารถแสดงทางเลือกที่เกิดผลกระทบน้อยต่อตนเองและผู้อื่น หรือแสดง
ข้อมูลที่หักล้างความเข้าใจผิดได้อย่างเหมาะสม

6

เส้นทางสู่.... ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ที่พึงประสงค์ของคนไทย
พฤติกรรมสุขภาพเป็นการกระท�ำ การแสดงออกและท่าทีทจี่ ะกระท�ำ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวหรือชุมชน ซึง่ ถ้ากระท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็นผลดีตอ่ สุขภาพ จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี และไม่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
ก�ำลังเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชนคนไทย
ปัจจุบันพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่คนไทยวัยท�ำงานทุกคนพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ คือ พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
ประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย พฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ความเครียด พฤติกรรมการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการดื่มสุรา
พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

เกณฑ์การปฏิบัติ

วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์

1.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
(1.) พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในการเสริมสร้างร่างกาย
1.กินอาหารครบ 5 หมู่,
1.กินอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  
1.กินอาหาร
หลากหลายไม่ซำ�้ ซาก   มีความหลากหลายทุกวัน
  เกลือแร่ วิตามินและไขมัน, มีความหลากหลายทุกวัน
(จ�ำเจ)
2.กินผักหลากหลายสี 2.กินผักหลากหลายสีและผลไม้สด 2.กินผักและผลไม้สดให้หลากหลายสีอย่างน้อย 5 ขีดต่อวัน
  และผลไม้สด
  ทุกวันๆละอย่างน้อย 5 ขีดต่อคน   หรือผัก มื้อละ 2 ทัพพี และผลไม้ มื้อละ 1.5 ส่วน
  (ครึ่งกิโลกรัม) (ผัก4-6ทัพพี) ต่อวัน ผัก : ผักสด 1 ทัพพี 80 กรัมหรือประมาณครึ่งถ้วยตวง
กินผักวันละ 4-6 ทัพพี คิดเป็น มื้อละ 2 ทัพพี
  (ผลไม้ 3-5 ส่วน) ต่อวัน
(ทัพพีกินข้าว)
ผลไม้ : ผลไม้ 1 ส่วน = ผลไม้หั่นเป็นชิ้นค�ำ เช่น
มะละกอ/สับปะรด 6-8 ชิ้นค�ำ ฝรั่ง ½ ผล
มะม่วงดิบ/สุก ½ ผล กล้วยน�้ำว้า 1 ผล
กล้วยหอม 2/3 ผล ส้มขนาดกลาง 2 ผล
เงาะ 4 ผล
3.รวมน�้ำตาลในเครื่องดื่ม ขนมและชาพร้อมดื่ม
3.กินอาหารไม่หวานจัด 3.กินน�้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา
  หรือ 24 กรัม ใน 1 วัน
4.กินอาหารที่ไม่มี
4.กินไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา
4.ไขมันในรูปอื่น เช่น หนังสัตว์, มันสัตว์, น�้ำมัน, ครีม
   ไขมันสูง
  หรือ 30 กรัม ใน 1 วัน
5.กินอาหาร
5.กินเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา (5กรัม) 5.น�้ำปลา ซอสปรุงรส ซุปก้อน ผงปรุงรส อาหารหมักดอง
  ที่ไม่เค็มจัด
  หรือโซเดียมคลอไรด์ไม่เกิน
   เกลือ 1 ช้อนชา=น�้ำปลา 5 ช้อนชา
  2,000 มิลลิกรัมใน 1 วัน
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(2.) พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อปลอดโรค ปลอดภัย
6.กินอาหารสุก
6.กินอาหารปรุงสุก สะอาดทุกครั้ง 6.กินอาหารได้มาตรฐาน ดูฉลาก โภชนาการ/
สะอาด ปราศจาก
อาหารธรรมชาติมากกว่าดัดแปลง
เชื้อโรคและสารเคมี 7.ใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร/
7.ใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร/ภาชนะบรรจุที่
ภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
2.พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
(1.) การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ
1.ออกก�ำลังกาย
1.ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคทีเ่ หมาะสม
การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  แบบแอโรบิค
กับสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและ และสุขภาพ สือ่ ความหมายคลอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางกาย
  อย่างเพียงพอ
วิถีชีวิตอย่างน้อย 1 ชนิด
(Physical Activities) หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ
  เหมาะสมกับสุขภาพ ระดับปานกลาง
ในร่างกายเคลื่อนไหว แล้วท�ำให้มีการใช้พลังงานมากกว่า
  สมรรถภาพ ทางกาย - อย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน
ขณะพัก ทั้งที่เป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน ซึ่งการ
  และวิถีชีวิต
วันละ 30 นาที หรือ
เลือกรูปแบบการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคที่เหมาะสม
กับสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและวิถชี วี ติ อย่างน้อย 1 ชนิด
- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
สามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นรูปแบบ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน
วันละ 50 นาที หรือ
กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค ฯลฯ และ ไม่เป็นรูปแบบ เช่น
- อย่างน้อย สัปดาห์ละ 150 นาที
แบกของ ขุดดิน วิดน�้ำ ปั่นจักรยาน รดน�้ำต้นไม้ เข็นสินค้า
หรือระดับหนักถึงหนักมาก
ดายหญ้า ถากหญ้า ลอกท้องร่อง เดินป่า เป็นต้น
- อย่างน้อย สัปดาห์ละ 75 นาที
โดยการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคในระดับปานกลาง
ระดับหนักและหนักมาก สามารถปฏิบัติต่อเนื่องครั้งเดียว
หรือสะสมครั้งละ อย่างน้อย 10 นาทีต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ
30 นาที 5 วันหรือ 50 นาที 3วันต่อสัปดาห์
2. ลดเวลาการนั่งอยู่กับที่
ลดเวลาการนั่ง นอน ดูทีวี การคุยโทรศัพท์ เล่น
- อย่างน้อย 10 นาที ทุกชั่วโมง
อินเตอร์เน็ต เล่นไลน์ เล่นคอมพิวเตอร์ทุกๆ ชั่วโมงๆละ
อย่างน้อย 10 นาที
2.ออกก�ำลังกาย
ออกก�ำลังกายแบบฝึกความ
การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
เพื่อเสริมสร้าง
แข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อหลักทุกส่วน กลุ่มกล้ามเนื้อหลัก ประกอบด้วย กล้ามเนื้อขา สะโพก
ความแข็งแรงกลุ่ม ของร่างกาย อย่างน้อย 1 ชนิด
ท้อง หลัง อก คอ แขน บ่า ไหล่ ซึ่งควรเลือกรูปแบบการ
กล้ามเนื้อหลัก
- อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน หรือ ออกก�ำลังกายอย่างน้อย 1 ชนิด โดยสามารถเลือกฝึกได้
อย่างเพียงพอและ วันเว้นวัน (ฝึกกล้ามเนื้อ 3 เซ็ทๆละ ทั้งที่เป็นรูปแบบ เช่น บอดี้เวท เวทเทรนนิ่ง พิลาทีส ฯลฯ
และแบบประยุกต์ เช่น ฝึกกล้ามเนือ้ ท้องด้วยการท�ำวีเชพบน
เหมาะสมกับสุขภาพ 8-12 ครั้ง)
เก้าอีท้ ำ� งาน ฝึกกล้ามเนือ้ ขา สะโพกด้วยสควอร์ทข้างเก้าอี้
สมรรถภาพ ทางกาย
หรือยกเหยียดขาบนเก้าอี้ท�ำงาน เป็นต้น
และวิถีชีวิต
โดยการฝึกความแข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก
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- อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ สามารถฝึกวันเว้นวัน เช่น
วันจันทร์ ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างของร่างกาย(สะโพกลง
มาถึงเท้า) วันอังคารฝึก ช่วงกลาง(ท้อง หลัง อก) และวันพุธ
ฝึกช่วงบน(แขน คอ บ่า ไหล่) เป็นต้น
ในการฝึ ก กล้ า มเนื้ อ แต่ ล ะครั้ ง สามารถปฏิ บัติ
ได้ดังนี้
- สามารถท�ำได้สูงสุด เพียงเซ็ทละ 8-12 ครั้ง
- ท�ำซ�้ำ : 3 เซ็ท
- พักระหว่างเซ็ท : 1 นาที
- การเริ่มต้นส�ำหรับผู้ที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย
ควรใช้น�้ำหนักน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยพัฒนาปรับเพิ่มความ
ก้าวหน้าเมื่อร่างกายปรับตัวดีแล้ว ส�ำหรับการเริ่มต้นที่
15-20 ครัง้ ต่อเซ็ท จะช่วยพัฒนาความอดทนของกล้ามเนือ้
- ในวัยผู้ใหญ่ควรพักกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
ภายหลั ก ฝึ ก ความแข็ ง แรงด้ ว ยแรงต้ า น (resistance
training sessions)
3.ออกก�ำลังกาย
ออกก�ำลังกายแบบฝึกความยืดหยุ่น
การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น
เพื่อเสริมสร้างความ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ทุกส่วนของ กล้ามเนื้อเอ็น ข้อต่อ ทั่วร่างกาย ประกอบด้วย กล้ามเนื้อ
ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ร่างกาย อย่างน้อย 1 ชนิด
เอ็น ข้อต่อขา สะโพก ท้อง หลัง อก คอ แขน บ่า ไหล่
เอ็น ข้อต่อ
- อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน หรือ ซึง่ ควรเลือกรูปแบบการออกก�ำลังกายเพือ่ เสริมสร้างความ
ยื ด หยุ ่ น กล้ า มเนื้ อ เอ็ น ข้ อ ต่ อ ทุ ก ส่ ว นของร่ า งกาย
อย่างเพียงพอและ วันเว้นวัน (ยืดเหยียด 3-5ครั้ง
เหมาะสมกับสุขภาพ ในแต่ละครั้ง ยืดค้างไว้ 10-30 วินาที) อย่างน้อย 1 ชนิด โดยสามารถเลือกฝึกได้ทั้งที่เป็นรูปแบบ
เช่น โยคะ กายบริหารมือเปล่า ไม้พลอง ฯลฯ และแบบประยุกต์
สมรรถภาพทางกาย
เช่น ฝึกโยคะบนเก้าอี้ ฝึกยืดเหยียดบนเก้าอีท้ ำ� งาน เป็นต้น
และวิถีชีวิต
ในการฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ
ทั่วร่างกายเต็มรูปแบบ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์หรือ
แบบประยุกต์ 3-5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งในแต่ละครั้งสามารถ
ปฏิบัติได้ดังนี้
- ท�ำการยืดอย่างช้าๆ ให้รู้สึกตึงสบายๆ
- ยืดค้างไว้ 10-30 วินาที
- ท�ำซ�้ำ: 3-5 ครั้ง
และการฝึกยืดกล้ามเนือ้ จะได้ผลดี เมือ่ กล้ามเนือ้ มี
อุณหภูมิสูง เช่น หลังออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคหรือหลัง
อบหรือแช่ด้วยความร้อน
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3.พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ความเครียด
(การจัดการความเครียด)
สามารถจัดการ
มีวิธีการจัดการความเครียดให้กับ
ความเครียดตนเอง ตนเองอย่างน้อย 1 วิธีทุกครั้ง
ได้อย่างเหมาะสมกับ เมื่อมีความเครียด
สถานการณ์รอบข้าง
4.พฤติกรรมการสูบบุหรี่
(1) พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่เพื่อสุขภาพ
1.หลีกเลี่ยง
1.1 ไม่ทดลองสูบบุหรี่และปฏิเสธการ
การทดลอง
สูบบุหรีท่ กุ ครัง้ เมือ่ ถูกชักชวนและ
สูบบุหรี่
ไม่ได้ถูกชักชวน
(กลุ่มไม่เคยสูบ)
2.ลดและเลิก
2.1 ลดปริมาณการสูบ
การสูบบุหรี่
(กลุม่ ทีส่ บู เป็นประจ�ำ 2.2 ลดความถี่การสูบ
และเป็นครั้งคราว)*
(* ผู้สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ 
หมายถึง ผู้ที่สูบบุหรี่เป็น 2.3 เลิกการสูบ
ประจ�ำทุกวัน * ผูส้ บู บุหรี่
เป็นครั้งคราว หมายถึง
ผู้ที่สูบบุหรี่ไม่ทุกวัน)

3.ไม่สูบบุหรี่ใน
สถานที่ ที่ก่อให้
เกิดความร�ำคาญ
กับบุคคลรอบข้าง
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ความสามารถในการหาวิธีการจัดการความเครียดให้กับ
ตนเองได้อย่างน้อย 1 วิธีทุกครั้ง เมื่อมีความเครียด เช่น
การออกก�ำลังกาย กิจกรรมการพักผ่อน (เช่น กิจกรรมบันเทิง
ดูหนัง ฟังเพลง การนัง่ สมาธิ) การนวดไทยและการมีกจิ กรรม
ร่วมกับผู้อื่นในชุมชน

การไม่ทดลองสูบบุหรีใ่ นทุกสถานการณ์ ทัง้ ถูกชักชวนจาก
คนอื่นและไม่ได้ถูกชักชวน
ลดปริ ม าณการสู บ บุ ห รี่ การลดจ� ำ นวนมวนในการสู บ
แต่ละครั้งในหนึ่งวัน
ลดความถี่สูบบุหรี่ การลดความบ่อยในการสูบ จากทุกวัน
เป็นทุกสัปดาห์
เลิ ก การสู บ บุ ห รี่ การไม่ ก ลั บ ไปสู บ และปฏิ เ สธการสู บ
ทุกครั้งเมื่อถูกชักชวน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

3.1 ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ การหลี ก เลี่ ย งการสู บ บุ ห รี่ ใ นเขต “ห้ า มสู บ ” ตามที่
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อน ร�ำคาญ กฎหมายก�ำ หนดหรื อ ที่ ส าธารณะหรื อ แหล่ ง ชุ มนุ มที่ มี
(กลิ่น/ควัน) แก่บุคคลอื่นทุกครั้ง คนจ�ำนวนมาก เพื่อลดการสร้างความเดือดร้อน/ร�ำคาญ
แก่ผู้อื่น และเพื่อป้องกันการเกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
คนใกล้ชิด
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พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์

เกณฑ์การปฏิบัติ

วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์

5.พฤติกรรมการดื่มสุรา
(1)พฤติกรรมไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง
1.หลีกเลี่ยงการ
1.ไม่ทดลองดื่มและปฏิเสธการดื่ม
ทดลองดื่มสุรา
ทุกครัง้ เมื่อถูกชักชวน
หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
(ในกลุ่มไม่ดื่ม)
2.ลดและเลิกการดื่ม 1.ลดปริมาณการดื่ม
สุรา (ในกลุ่มดื่ม
ประจ�ำหรือกลุ่มดื่ม 2.ลดความถี่
เป็นครั้งคราว*)
*กลุ่มดื่มประจ�ำ คือ
ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ 3.เลิกการดื่ม
ในทุกรอบสัปดาห์ ได้แก่
ดื่ม 1-2 วัน ดื่ม 3-4 วัน
ดื่ม 5-6 วัน และดื่ม
ทุกวัน
*กลุ่มดื่มเป็นครั้งคราว
คือ ไม่ดื่มประจ�ำใน
ทุกรอบสัปดาห์
ดื่มตามโอกาสส�ำคัญ
เช่น เทศกาลต่างๆ
และวันส�ำคัญของ
ตนเอง และ ครอบครัว

ไม่ทดลองดื่มและปฏิเสธการดื่มทุกครั้งเมื่อถูกชักชวน
ในทุกกรณี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกัน

ลดปริมาณการดื่ม หมายถึง ลดจ�ำนวนแก้ว/หรือหน่วย
ภาชนะในการดื่มแต่ละครั้ง
ลดความถี่ หมายถึง ลดความบ่อยในการดื่ม จากทุกวัน
เป็นเวลา 5-6วันไปจนถึงไม่ดื่มในสัปดาห์/เฉพาะโอกาส
ส�ำคัญในรอบปี
เลิกการดื่ม หมายถึง การเลิกหรือไม่ดื่มและปฏิเสธการ
ดื่มทุกครั้ง เมื่อถูกชักชวนในทุกกรณี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปีติดต่อกัน
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2

ส่วนที่

การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ด�ำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดปัจจัยแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เพือ่ สนองพระปณิธานและเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ด้วยการยกระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพและมีการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ด้วยการ“ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย
5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินอาหาร : กินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม
ขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และการจัดการอารมณ์
ความเครียด รวมทั้งไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา” ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง
ร้อยละ 20-30 ส่วนโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดก็ลดลงได้ รวมทั้งยังสร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย

ลักษณะของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ที่พึงประสงค์
ประชาชนมีศักยภาพ
ในการดูแล
สุขภาพตนเอง
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
และเอื้อต่อ
การดูแลสุขภาพ
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เครือข่ายสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสุขภาพ

เป็นหมู่บ้านที่ : ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการที่...
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กล่าวคือ
ประชาชนมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ วิเคราะห์
แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำให้เกิดการจูงใจให้ตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง มีการจัดการสุขภาพ
ตนเองและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว
และชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ กล่าวคือ
2.1. มีการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วันๆละ
อย่างน้อย 30 นาที
2.2. มีการกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อย ครึ่งกิโลกรัมขึ้นไปหรือ
กินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารหวาน มัน เค็ม
2.3. มีการจัดการอารมณ์ความเครียดด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง
2.4. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เป็นหมู่บ้านที่ : มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดูแลสุขภาพ
1. มีถนนหรือสถานที่ส�ำหรับออกก�ำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. มีแหล่งน�ำ้ ที่สามารถใช้ในการเพาะปลูก เช่น สระ คูคลอง หนอง บึง
3. ครัวเรือน/ชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง
4. มีช่องทางการสื่อสารสุขภาพและมีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดกิจกรรมเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ เสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและปรับเปลีย่ น
		
พฤติกรรมสุขภาพ

13

เส้นทางสู่.... ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

เป็นหมู่บ้านที่ : เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพ
		
ประชาชน/ผู้น�ำชุมชน/กลุ่ม/ชมรม/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)/
หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการลดและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของหมู่บ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
ระดับบุคคล : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
                            
ท�ำให้สุขภาพดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ระดับครอบครัว : มีความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ลดต้นทุนในการดูแลสุขภาพ
ระดับชุมชน : เป็นหมู่บ้านต้นแบบฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
: ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
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กระบวนการด�ำเนินงาน
พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
การพัฒนาหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคฯ กองสุขศึกษาได้นำ� แนวคิดของการทีจ่ ะให้ชมุ ชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้มกี ารเปิดพืน้ ทีเ่ รียนรูเ้ รือ่ งสุขภาพให้กบั สมาชิกในชุมชน ตลอดจนการสร้างเสริมสิง่ แวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพชุมชนและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จะเป็นการช่วยให้ชุมชนเรียนรู้และอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูลและสมดุล ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม อันจะส่งผลต่อการ
ดูแลสุขภาพที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ด�ำเนินการโดยชุมชนและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป้าหมายให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ คือ(1) พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร : กินผักและผลไม้สด ลดอาหารหวาน มัน เค็ม (2) พฤติกรรรมการออกก�ำลังกาย
(3) พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ความเครียด (4) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ(5) พฤติกรรมการดื่มสุรา
เส้นทาง 7 ขั้น :
สู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ขั้นที่ 2

: มีและใช้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน
และพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน

ขั้นที่ 3

: เข้าใจปัญหาและวางแผน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 6

: สร้างและพัฒนา

: สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี

ทีมแกนน�ำพัฒนาหมู่บ้านฯ

เครือข่ายสุขภาพ

ขั้นที่ 5

: เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

ขั้นที่ 4

: จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

ขั้นที่ 7
: ประเมินผลส�ำเร็จและการถอดบทเรียน
15
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3.เข้าใจปัญหาและวางแผนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายสุขภาพ

2.มีและใช้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านและ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผน

1.สร้างและพัฒนาทีมแกนน�ำพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ซึ่งเป็นผู้แทนจากชุมชนและเครือข่าย
สุขภาพเพื่อร่วมด�ำเนินการพัฒนา
หมู่บ้าน

7.ประเมินผลส�ำเร็จและการถอดบทเรียน

ประเมินกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน

6.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน

5.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
   และน�ำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการด�ำเนินงาน

v สื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพในชุมชน เพื่อสร้างกระแสและการรับรู้ของประชาชน เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน
v จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยอาศัยกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน เช่น
* ชมรมสร้างสุขภาพ/กลุ่มต่างๆมีการจัดกิจกรรมออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆละ
อย่างน้อย 30 นาที
* แกนน�ำหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การเสวนาความรู้
ด้านสุขภาพ การสาธิตความรู้ด้านสุขภาพ
* จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติตนเองในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง เช่น โปรแกรมลดพุง งดบุหรี่ สุรา ลดหวานมันเค็ม เป็นต้น
* สร้างและพัฒนาต้นแบบเพื่อการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ
v จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
* จัดหาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารสุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา
* มีลานกีฬา/สถานที่สำ� หรับออกก�ำลังกาย
* มีแหล่งปลูกผักรวมของหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นที่วัดหรือโรงเรียน หรืออบต. ฯลฯ
* มีศูนย์การเรียนรู้ ส�ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
v เฝ้าระวังสื่อสาธารณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันสื่อ

4.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

กระบวนการด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ โดยชุมชน ..สู่..ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

ป้องกัน
และ
ลดโรค

ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

* เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ   
   และบริการสุขภาพ
* ความรู้ ความเข้าใจ
   ทางสุขภาพ
* ทักษะการสื่อสารสุขภาพ
* ทักษะการจัดการตนเอง
* รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
* ทักษะการตัดสินใจเลือก
   ปฏิบัติที่ถูกต้อง

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ประชาชน

การด�ำเนินงานตาม 7 ขั้นตอนของการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
ขั้นตอนที่ 1.

สร้างและพัฒนาทีมแกนน�ำพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน

การพัฒนาหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดโรคฯ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องมีการจัดตั้งทีมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานพัฒนา ซึ่งควรจะมี
ผูแ้ ทนจากเครือข่ายสุขภาพในพืน้ ที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.)และแกนน�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม/ชมรม/ผู้น�ำ
ด้านสุขภาพ ฯลฯ เพื่อร่วมด�ำเนินการ โดย
1.1 จัดตั้งทีมพัฒนาในรูปของคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
1.2 มีการก�ำหนดบทบาท หน้าทีแ่ ละมีขนั้ ตอน/วิธกี ารท�ำงานของ
คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านให้ชัดเจน

- มีผู้รับผิดชอบชัดเจนในการบริหารจัดการ
ส�ำหรับขับเคลื่อนการด�ำเนินงานพัฒนา
หมู่บ้านฯ
- เครือข่ายที่เข้ามาร่วมทีมต่างมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ
และยังท�ำให้มีพลังต่อรองกับอ�ำนาจต่างๆ
ได้ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 2.

มีและใช้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน

2.1 มีข้อมูล โดยทีมพัฒนาหมู่บ้านฯจะต้องมีการส�ำรวจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่สำ� คัญ ประกอบด้วย
* ข้อมูลปัญหาโรค/ปัญหาสุขภาพ/ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ/
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพของชุมชน
* ข้อมูลปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ลานกีฬา แหล่งน�ำ 
้ แหล่งปลูกผัก
แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ สื่อ/ช่องทางการสื่อสารสุขภาพ
* ข้อมูลองค์กร/เครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน เช่น อสม. ผู้น�ำด้านสุขภาพ ชมรม/กลุ่ม
ต่างๆ ฯลฯ
* ข้อมูลความต้องการของประชาชนในการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
2.2 การใช้ข้อมูล ข้อมูลที่ได้มาจากการส�ำรวจ จะต้อง
* คืนข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ ปัญหาสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของตนเอง อาจจะแจ้งให้ทราบในเวที
ประชุมชาวบ้าน เวทีประชาคม เป็นต้น
* ใช้ข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนการพัฒนาหมู่บ้านและก�ำหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (ในขั้นตอนที่ 3)

ท�ำให้ทราบว่า ประชาชนในชุมชน
1. มีปัญหาสุขภาพ/โรคอะไรบ้าง
2. มีพฤติกรรมสุขภาพอะไรที่ยังปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง
3. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับใด
ยังมีส่วนขาดในเรื่องใด กล่าวคือ มีความ
สามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์
แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสาร
การตัดสินใจ การจัดการสุขภาพตนเอง
เพื่อป้องกันและคงรักษาสุขภาพที่ดี
ของตนเองเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใด
4. มีและขาดข้อมูลปัจจัยอะไรบ้าง ที่เอื้อ
ต่อการด�ำเนินงานเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ขั้นตอนที่ 3.

เข้าใจปัญหาและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลที่ได้จากการด�ำเนินงาน

3.1 เข้าใจปัญหา ทีมแกนน�ำจะต้องน�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจ
มาวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นปัญหาสุขภาพ/ปัญหาโรคของประชาชนใน
ชุมชน และจะต้องท�ำการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพต่อว่า.....
- ปัญหาสุขภาพนั้น มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
ถูกต้อง คือ พฤติกรรมสุขภาพอะไร เช่น ปัญหาโรคเบาหวาน มีสาเหตุ
มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน ซึ่งส่งให้ระดับน�้ำตาลใน
เลือดขาดความสมดุล การไม่ออกก�ำลังกายและมีความเครียด เป็นต้น
- มีปัจจัยแวดล้อมอะไรที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพนั้น
เช่น * ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก่ มีความรู้ไม่เพียงพอ มีความเชื่อ
ทีผ่ ดิ ๆ ไม่มที กั ษะในการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ๆ * ปัจจัยภายนอกของบุคคล
ได้แก่ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กฎระเบียบ มาตรการ
ของสังคมต่างๆ
3.2 จัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
ทีมพัฒนาหมูบ่ า้ นน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจเข้าสูเ่ วทีประชาคม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายสุขภาพ เพื่อชี้แจงว่าจะ
ท�ำอย่างไรปัญหาสุขภาพเหล่านี้ พร้อมกับร่วมกันวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง
ปัญหาและอุปสรรค รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและร่วมกัน
จัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ซึ่งการเขียนแผนงาน/โครงการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
อาจเขี ย นในลั ก ษณะแผนงานหรื อ โครงการก็ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ชุ ม ชน
โดยจะต้อง……
1. ก�ำหนดพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายที่พึงประสงค์
2. ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะด�ำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
3. ก�ำหนดกลวิธีการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมหลักของแผนงาน/
โครงการ โดยให้ก�ำหนดกิจกรรมที่สามารถแก้ไขสาเหตุของพฤติกรรม
สุขภาพนั้นๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของพื้นที่

  1.ท�ำให้ทราบว่า พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ ป็น
สาเหตุ (พฤติกรรมเสี่ยง) ให้เกิดปัญหา
สุขภาพ/โรค คือ พฤติกรรมอะไร ซึ่งจะต้อง
น�ำไปวางแผนแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้น
2.ท� ำ ให้ ท ราบว่ า สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมเสี่ยงคืออะไร เกิดจากตัวบุคคล
เอง หรือสิ่งแวดล้อม จะเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด
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1.มีการคืนข้อมูลให้ชุมชน ท�ำให้ชุมชน
มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ชาวบ้านสามารถดึงจุดเด่นที่มีอยู่ในชุมชน
มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
2.เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและ
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันผ่านเวทีประชาคม
3.ได้แผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ ที่บอก
ทิศทาง/เป้าหมายและแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 4.

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

ทีมพัฒนาหมู่บ้านเป็นแกนหลักส�ำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับประชาชน
ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลายวิธีการ และที่ส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพให้ถกู ต้อง การจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ พียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีการจัดปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีสว่ นส�ำคัญต่อการชีแ้ นะ
และเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน
ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
เกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้แก่
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ตามหลัก 3อ.2ส.
1.พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
1.1 พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพในการ
เสริมสร้างร่างกาย
- กินอาหารหลากหลาย
ไม่ซ�้ำซาก (จ�ำเจ)
- กินผักหลากหลายสีและ
ผลไม้สด
- กินอาหารไม่หวานจัด
- กินอาหารที่ไม่มีไขมันสูง
- กินอาหารที่ไม่เค็มจัด
1.2.พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อปลอดโรค
ปลอดภัย
- กินอาหารสุก สะอาด
ปราศจากเชื้อโรคและ
สารเคมี

1.เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพ
1.1 เลือกแหล่งข้อมูล
ตามหลัก 3อ.2ส.ได้
1.2 รู้วิธีการค้นหาและการใช้
อุปกรณ์ในการค้นหา สืบค้น
1.3 ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้
1.4 สามารถตรวจสอบข้อมูล
จากหลายแหล่งได้ เพื่อยืนยัน
ความเข้าใจของตนเอง และได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

1.ประเมินและวิเคราะห์
การรับรู้/ความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ของกลุ่มวัยท�ำงาน/
แหล่งข้อมูลในชุมชน/
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
2.ประสานและสร้างความ
ร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชน
สื่อท้องถิ่นในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้าน
สุขภาพ
3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ตามหลัก 3อ.2ส.
ที่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น
- สื่อมวลชน
- สื่อท้องถิ่น
- ให้ความรู้ผ่าน
หน่วยเคลื่อนที่ เป็นต้น
4.รณรงค์สร้างกระแส
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ตามหลัก 3อ.2ส.
ที่ถูกต้อง เช่น
- รณรงค์ในวันส�ำคัญต่างๆ
- จัดมหกรรมสุขภาพ

1. จัดหาสื่อ/ช่องทางการ
สื่อสารสุขภาพ เช่น
*จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์
ตามจุดต่างๆในชุมชน
* ติดสติกเกอร์ตามร้านค้า
ให้งดจ�ำหน่ายบุหรี่/เครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่เด็กที่
อายุน้อยกว่า 18 ปี
2. จัดท�ำแหล่งเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพใน
ชุมชนที่ทันสมัย เข้าถึง
ได้ง่ายตลอดเวลา เช่น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ
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2.พฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและ
สุขภาพ
2.1 ออกก�ำลังกายแบบ
แอโรบิค อย่างน้อย 1 ชนิด
2.2 ออกก�ำลังกายแบบฝึก
ความแข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อ
หลักทุกส่วนของร่างกาย
อย่างน้อย 1 ชนิด
2.3 ออกก�ำลังกายแบบฝึก
ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็น
ข้อต่อ ทุกส่วนของร่างกาย
อย่างน้อย1 ชนิด
3.พฤติกรรมการจัดการ
อารมณ์ความเครียด
3.1 มีวิธีการจัดการ
ความเครียดให้กับตนเอง
อย่างน้อย 1 วิธี ทุกครั้ง
เมื่อมีความเครียด
4.พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
เพื่อสุขภาพ
4.1.หลีกเลี่ยงการทดลอง
สูบบุหรี่ (กลุ่มไม่เคยสูบ)
4.2.ลดและเลิกการสูบบุหรี่
(กลุ่มที่สูบเป็นประจ�ำและ
เป็นครั้งคราว)
4.3.ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่
ที่ก่อให้เกิดความร�ำคาญกับ
บุคคลรอบข้าง
5.พฤติกรรมไม่ดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพื่อสุขภาพและป้องกันโรค
เรื้อรัง
5.1.หลีกเลี่ยงการทดลอง
ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ (กลุ่มไม่ดื่ม)

2.ความรู้ ความเข้าใจ
ทางสุขภาพ
1.มีความรู้และจ�ำในเนื้อหา
สาระส�ำคัญตามหลัก 3อ.2ส.
2.สามารถอธิบายถึงความ
เข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระ
ตามหลัก 3อ.2ส. ในการที่จะ
น�ำไปปฏิบัติได้
3.สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบเนื้อหา/
แนวทางการปฏิบัติตามหลัก
3อ.2ส.ได้อย่างมีเหตุผล

1.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.
ในรูปแบบที่ลากหลาย เช่น
การบรรยาย การสาธิต การ
ฝึกทักษะ การใช้เกม เป็นต้น
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามหลัก 3อ.2ส. เช่น
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การเข้าร่วมชมรมสร้าง
เสริมสุขภาพ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
ออกก�ำลังกาย
3.การจัดอบรมหรือค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งเน้น
- ให้ความรู้เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
หลัก 3อ.2ส.
- การสาธิตและฝึกปฏิบัติ
เช่น การจัดเมนูชูสุขภาพ
สาธิตออกก�ำลังกาย เทคนิค
การคิดบวก
- จัดประกวดผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก 3อ.2ส.
4.ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลัก
3อ.2ส. เช่น กลุ่ม/ชมรม
ออกก�ำลังกายประเภทต่างๆ

- มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นที่
ศาลาประชาคม เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึง
แหล่งความรู้
- จัดให้มีสถานที่ให้คำ� ปรึกษา
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต/สายด่วน
ปรึกษาปัญหาในชุมชน
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5.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
บุคคลต้นแบบหรือบุคคล
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
พฤติกรรม 3อ.2ส. เช่น จัดตั้ง
โครงการคนต้นแบบ พร้อม
กับให้คนที่มีความรู้ความ
สามารถในด้านต่างๆของ
ชุมชนได้ถ่ายทอดความรู้
ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่
6.ส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีการจัดการดูแล
ให้สมาชิกในครอบครัว
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
การมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องและพัฒนาเป็น
ครอบครัวตัวอย่าง

5.2.ลดและเลิกการดื่มสุรา
(กลุ่มดื่มประจ�ำหรือกลุ่ม
ดื่มเป็นครั้งคราว)

3.ทักษะการสื่อสารสุขภาพ
1.สื่อสารเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลทางสุขภาพ
2.สามารถสื่อสารข้อมูล
ความรู้ด้านสุขภาพ
ด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียน
ให้บุคคลอื่นเข้าใจ
3.สามารถโน้มน้าว
ให้บุคคลอื่นยอมรับข้อมูล
ด้านสุขภาพ

1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การสื่อสาร ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น
- จัดตั้งกลุ่มและให้มีการ
เล่าประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน เช่น กลุ่มเพื่อนดูแล
เพื่อน ชมรมต่างๆ
- จัดเวทีประชาคมให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
2.พัฒนานักการสื่อสารด้าน
สุขภาพในชุมชน
3.ส่งเสริม พัฒนาให้มี
กิจกรรมการสื่อสาร
สองทางในชุมชน เช่น
-ชุมชนนักปฏิบัติ
-ฐานเรียนรู้
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยกระบวนการกลุ่ม เช่น
ชมรมต่างๆ
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4.ทักษะการจัดการตนเอง
1.สามารถก�ำหนด
เป้าหมายและวางแผนการ
ปฏิบัติตนด้านสุขภาพ
2.สามารถปฏิบัติตาม
แผนที่ก�ำหนดได้
3.มีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตน
เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง

1.จัดโปรแกรมด้านสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติ
ตนเองในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง เช่น โปรแกรมลดพุง
งดบุหรี่ สุรา ลดหวาน มัน
เค็ม เป็นต้น
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีการก�ำหนด
เป้าหมาย ปฏิทินการปฏิบัติตน
ตามหลัด 3อ.2ส. เช่น ปฏิทิน
การออกก�ำลังกายใน
1 สัปดาห์
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีการบันทึกความ
ก้าวหน้าของการปฏิบัติตน
ตามแผน/เป้าหมายที่
ก�ำหนด
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพด้วย
ตนเอง ว่ามีพฤติกรรม
สุขภาพอะไรที่ยังไม่ถูกต้อง
จะได้เป็นการเตือนตนเอง
ให้มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เพื่อการลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค โดยใช้แบบ
“ตนเตือนตนด้วย 3อ.2ส.ให้
ห่างไกลโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง” ของ
กองสุขศึกษา โดยให้ประชาชน
มีการส�ำรวจการปฏิบัติของ
ตนเอง ซึ่งจะต้องส�ำรวจ
ทุกวันสิ้นเดือน ว่าในช่วงระยะ
เวลา 7 วันที่ผ่านมา มีการ
ปฏิบัติตนด้านอาหาร
ออกก�ำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่
และดื่มสุรา เป็นอย่างไร

1.จัดปัจจัยเอื้อต่อการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส.
ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน เช่น
-มีลานกีฬา/สถานที่/
อุปกรณ์ส�ำหรับออกก�ำลังกาย
-มีการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้กินเอง
- มีร้านค้าขายผักปลอด
สารพิษในชุมชน
- มีแหล่งปลูกผักรวม
ของหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นที่
วัดหรือโรงเรียนหรืออบต.
ฯลฯ
2.ก�ำหนดมาตรการในการ
เสริมสร้างพฤติกรรม
3อ.2ส. ที่ถูกต้อง ทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน เช่น
-กินผักหลากหลายสีใน
ปริมาณวันละอย่างน้อย
5 ขีด ลดอาหารหวาน มัน
เค็ม เป็นต้น
- ทุกหลังคาเรือน ปลูกผัก
พื้นบ้าน กินอาหารพื้นเมือง
- ปลูกผักทุก
หลังคาเรือนๆ ละ 5 ชนิด
- ประกาศให้มีกิจกรรม
BIG SPORT DAY ทุกวัน
สิ้นเดือน
- ให้ประชาชนในชุมชน
เข้าวัดทุกวันพระและ
ปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์
- ประชาชนในชุมชน
ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธาณะที่
หมู่บ้านก�ำหนด
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พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

5.รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1.สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลสุขภาพที่สื่อน�ำเสนอ
2.สามารถเปรียบเทียบ
วิธีการเลือกรับสื่อ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น
3.สามารถประเมินข้อความ
สื่อ เพื่อชี้แนะแนวทางให้กับ
ชุมชนหรือสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

(รายละเอียดแบบตนเตือน
ตนในภาคผนวก) และน�ำผล
ในส่วนที่พฤติกรรมที่ยังไม่
ถูกต้อง มาทบทวนวิธีการ
ปฏิบัติตน และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ถูกต้องมากขึ้น
5.จัดกิจกรรมประกวดและ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับ
บุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลัก
3อ.2ส.ได้ถูกต้อง และ
เป็นแบบอย่างให้กับบุคคล
อื่นได้ เช่น ต้นแบบด้านการ
บริโภคอาหาร ต้นแบบออก
ก�ำลังกาย ต้นแบบอารมณ์ดี
ต้นแบบอดบุหรี่-สุรา เป็นต้น
1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ให้ประชาชนได้ฝึกวิเคราะห์
ในประเด็น
-การเลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง
-ประเมินเนื้อหาที่จ�ำเป็น
และถูกต้อง
-ประเมินสื่อ/ข้อความ/
เนื้อหาสื่อด้วยตนเอง
-แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
ความเห็นเพิ่มเติม และการ
ตอบสนองไปสู่สื่อนั้นๆ เพื่อ
การพัฒนาและน�ำเสนอข้อมูล
ที่ถูกต้อง
-การรูจ้ กั น�ำข้อมูลไปใช้และ
เผยแพร่ต่ออย่างเหมาะสม
2.ประสานและสร้างความ
ร่วมมือเครือข่ายสื่อมวลชน
สื่อท้องถิ่นในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความรู้
ตามหลัก 3อ.2ส. ที่ถูกต้อง

- ประชาชนในชุมชน
ต้องไม่ถวายบุหรี่ให้กับพระ
ภิกษุสงฆ์
- ก�ำหนดให้ร้านค้า
ทุกวันต้องไม่มีบุหรี่ สุรา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขายในชุมชน
-ประชาชนในชุมชน
ต้องงดเหล้าในวันพระและ
งานศพ
-ห้ามดื่มสุราในวัด
โรงเรียน หากฝ่าฝืนปรับ
500 บาท เป็นต้น
1.มีการจัดท�ำสื่อและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตามหลัก 3อ.2ส.ที่ถูกต้อง
โดยชุมชน
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พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

3.เฝ้าระวังข่าวสาร/โฆษณา
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
4.ประเมินผลการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารตามหลัก
3อ.2ส.และน�ำข้อมูลที่ได้
จากการประเมินแจ้งคืนกลับ
ให้ประชาชนในชุมชนได้
รับทราบ
1.จัดกิจกรรมให้ประชาชน
6.ทักษะการตัดสินใจ
ได้ฝึกทักษะการเจรจา
เลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อรอง/ปฏิเสธในสิ่งที่เป็น
1.ก�ำหนดทางเลือกและ
ปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือก ผลเสียต่อสุขภาพ
2.สร้างโอกาสให้ประชาชน
วิธีการปฏิบัติ เพื่อให้มี
สุขภาพดี
ได้เรียนรู้ทางเลือกที่เหมาะสม
2.ใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์
ในการปฏิบัติตนตามหลัก
ผลดี-ผลเสียเพื่อการปฏิเสธ/ 3อ.2ส. เช่น
หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการปฏิบัติ -การศึกษาดูงาน
3.สามารถแสดงทางเลือกที่
-การจัดเวทีแสดงผลงาน
เกิดผลกระทบน้อยต่อตนเอง เด่น/บุคคลดีเด่น
และผู้อื่น หรือแสดงข้อมูล
ที่หักล้างความเข้าใจผิดได้
อย่างเหมาะสม
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การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-จัดหาแหล่งเรียนรู้ด้าน
การปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส.
-สร้างบุคคลต้นแบบใน
ชุมชนครอบครอบคลุม
3อ.2ส.

ขั้นตอนที่ 5.

เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลที่ได้จากการด�ำเนินงาน

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน เป็นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มประชากรใด มีพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างไรที่มีผลต่อการเกิดโรค เพื่อหาหนทางในการให้ค�ำแนะน�ำหรือ
ด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสามารถควบคุมและป้องกันโรค
ได้ทันการณ์ ซึ่งมีกระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1.ก�ำหนดแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
-ก�ำหนดพฤติกรรมเสีย่ งทีย่ งั เป็นปัญหาทีก่ อ่ ให้เกิดโรค การระบาดของโรค
คือ พฤติกรรมสุขภาพอะไร
-ก�ำหนดพื้นที่ในการเฝ้าระวังฯ โดยยึดหลัก “พื้นที่ท่ีมีการเกิดโรค/
การระบาดของโรคนั้นๆ”
-ก�ำหนดช่วงเวลา ขึน้ อยูก่ บั สภาพการเปลีย่ นแปลงของปัญหาโรค โดยอาจ
เป็นรายเดือน หรือทุก 3-6 เดือน เป็นต้น
-ก�ำหนดตัวบุคคลทีจ่ ะด�ำเนินการเฝ้าระวังฯ โดยอาจจะเป็นแกนน�ำพัฒนา
หมูบ่ า้ นหรืออสม.เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ของกองสุขศึกษา
2.เก็บรวบรวมข้อมูล
-แกนน�ำพัฒนาหมู่บ้านหรือ อสม.ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษาให้ถกู ต้องครบถ้วนเป็นไปตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด (แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดังรายละเอียดในภาคผนวก)
3.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
-วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผ่านระบบ HBSS ตามเว็บไซด์กองสุขศึกษา (www.hed.go.th)
4.ใช้ประโยชน์ข้อมูล
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคืนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องสู่ชุมชน
- น�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง

1.ได้ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง (พฤติกรรม
สุขภาพทีย่ งั ไม่ถกู ต้อง)ทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรค
2.น�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สามารถส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง

กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ก�ำหนด
แนวทาง
การเฝ้าระวังฯ

เก็บรวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์
และแปลผล
ข้อมูล

ใช้ประโยชน์
ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 6.

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
แนวทางการด�ำเนินงาน

ผลที่ได้จากการด�ำเนินงาน

1.แสวงหาภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตร ด้านพัฒนาชุมชน ด้านศึกษาฯลฯและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ. อบต. เทศบาล)
- ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ ฯลฯ
- ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ แกนน�ำชุมชน กลุ่ม/ชมรม อสม.
ปราชญ์ชาวบ้านฯลฯ

- มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในและนอกหมู ่ บ ้ า น
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
สนับสนุนในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งจะสนับสนุนทั้งทางด้าน
* ทรัพยากร ก�ำลังคน งบประมาณ
* องค์ความรู้วิชาการเพื่อการพัฒนา

ตัวอย่าง

อบต.
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

พัฒนากร
ต�ำบล

เครือข่าย
สุขภาพที่ร่วม
ขับเคลื่อน

เกษตร
ต�ำบล
อสม.

กศน.
2.พัฒนาการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ น 1.ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
-ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานพัฒนาหมูบ่ า้ นให้เป็นหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ น
-ร่วมคิด
พฤติกรรม ลดโรคฯ
-ร่วมตัดสินใจ
-ร่วมท�ำ/ร่วมด�ำเนินการ
-ร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตาม
การด�ำเนินงาน

26

เส้นทางสู่.... ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

ตัวอย่าง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ เป็นวิทยากรให้
ความรู้เรื่องการจัดท�ำแผน ช่วยก�ำหนดประเด็นหัวข้อแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการองค์ความรู้
ด้านความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและชาวบ้าน
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและสนับสนุนสื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งร่วมประเมินความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
2.หน่วยงานเกษตร ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ เช่น วิธีลดการใช้สารเคมี การปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษในครัวเรือน
การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ และวิธีท�ำสารไล่แมลง จัดหาแหล่งจ�ำหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ
3.หน่วยงานพัฒนาชุมชน ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท�ำอย่างไรให้ชุมชนได้รู้จักคิด รู้จักการ
แก้ปัญหาของตนเอง
4.หน่วยงานการศึกษา (กศน./โรงเรียน) ร่วมก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ น สนับสนุนงบประมาณ
ให้ชาวบ้าน เช่น สามารถน�ำเงินงบประมาณที่ได้ไปใช้ในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและกากน�้ำตาลในการท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
ส่งเสริมอาชีพให้กบั หมูบ่ า้ น เช่น การท�ำขนม การท�ำดอกไม้ การจัดดอกไม้ รวมทัง้ ส่งเสริมการปลูกผักและกินผักให้กบั นักเรียน
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุนงบประมาณให้กบั ชาวบ้านในการท�ำกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสนับสนุนการจัดสถานที่ออกก�ำลังกาย พื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษ และสถานที่
จ�ำหน่ายผักปลอดสารพิษ เป็นต้น
6.แกนน�ำชุมชน ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลหมูบ่ า้ น ร่วมพัฒนาหมูบ่ า้ น โดยประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานระดับอ�ำเภอ/
ต�ำบล ร่วมก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ สนับสนุนการด�ำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ
เช่น ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษในครัวเรือน ผลิตปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผัก สนับสนุนผลักดันให้มีแปลงสาธิต
ในการท�ำเกษตร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับชาวบ้าน และจะลงแรงช่วยเหลือชาวบ้านทุกครั้ง
เมื่อมีกิจกรรมในชุมชน เช่น การออกบูทของหมู่บ้านจะมาช่วยลงแรงในการจัดท�ำบูธ จัดหาวัสดุเพื่อมาท�ำกระถางปลูกผัก
ผลไม้ เช่น ยางรถยนต์ เป็นต้น
7.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น(อสม.) ร่วมก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นฯ
มีการตรวจสุขภาพของชาวบ้าน ทัง้ ในระยะก่อนเริม่ ด�ำเนินการ ระหว่างด�ำเนินการและหลังด�ำเนินการ เพือ่ เป็นข้อมูลในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ด�ำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
สุขภาพให้กับชาวบ้านผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ออกเสียงตามสาย ดูแลให้
ค�ำแนะน�ำกับชาวบ้านโดยการเยี่ยมบ้านในเขตที่อสม.รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานระหว่างรพสต.กับประชาชนและผู้ป่วย
และถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน
8.ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน เช่น การปลูกผักและสมุนไพรไว้กิน ไว้ใช้ในครัวเรือน การท�ำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและสนับสนุนบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 7.

ประเมินผลส�ำเร็จและการถอดบทเรียน
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 การบริหารจัดการ :

โดยการประเมิน
-มีทีมพัฒนาหมู่บ้าน
-มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงของประชาชน
-มีแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทีมพัฒนาฯ

 การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ :

โดยการประเมิน
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพในหมู่บ้าน
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผนงาน/โครงการ
- การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสุขภาพที่สำ� คัญของ
หมู่บ้าน
- มีและใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- มีบุคคลต้นแบบหรือครัวเรือนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

ประเมินตนเอง
เพื่อยกระดับการพัฒนา
โดยใช้…..
แบบประเมินหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
(รายละเอียดภาคผนวก)

 ผลที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน :

โดยการประเมิน
- มีการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อเอื้อต่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น
* ครัวเรือน มีการปลูกผักที่ปลอดสารพิษไว้กิน
* หมู่บ้าน มีลานกีฬา/สถานที่สำ� หรับออกก�ำลังกาย/มีแหล่งปลูกผัก
			รวมของหมู่บ้าน/ มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
มีช่องทางการสื่อสารสุขภาพ
- มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมของหมู่บ้านในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
- เป็นแหล่งศึกษาดูงานและขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นให้มี
การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ

 ผลที่เกิดขึ้นกับประชาชน :

โดยการประเมิน
- ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
- ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน *
- พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของประชาชน* เช่น
3อ.2ส.
- สภาวะสุขภาพ ได้แก่ ค่า BMI รอบเอว ระดับน�้ำตาลในเลือด/
ความดันโลหิต
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ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ
(รายละเอียดส่วนที่ 3)
โดยใช้…..
แบบประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ.2ส.ของกลุ่มวัยท�ำงาน
อายุ 15-59 ปี

7.1 กรอบของการประเมินผลการด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
จะต้องมีการประเมินผลครอบคลุม 4 ด้านหลักๆ คือ
1.) ประเมินการบริหารจัดการ ได้แก่ การประเมินว่ามีผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
หรือไม่ มีขอ้ มูลและแผนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนหรือเปล่า
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และมีอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น
2.) ประเมินการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการประเมินว่ามีการจัด
กิจกรรมครบตามแผนหรือไม่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนเป็นอย่างไร
3.) ประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ กับหมูบ่ า้ น โดยการประเมินว่า มีอะไรเกิดขึน้ กับชุมชน มีการจัด
ปัจจัยแวดล้อมและมาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่ เช่น ในแผนก�ำหนดไว้ว่า
ในชุมชนต้อง มีลานกีฬา/สถานที่ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ส�ำหรับส่งเสริมพฤติกรรมออกก�ำลังกายให้กับ
คนในชุมชน ในขั้นการประเมินต้องประเมินว่าได้จัดท�ำสิ่งเหล่านี้หรือไม่
4.) ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
ชุมชนต่อกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินว่าประชาชนในชุมชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ตามแผนหรือไม่
7.2 วิธกี าร/แนวทางการประเมินผลการด�ำเนินงานพัฒนาหมูบ่ า้ นปรับเลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคฯ
		
7.2.1 การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา
การประเมินตนเอง เป็นการวัดเพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านที่มีการด�ำเนินงานตาม
7 ขั้นตอนของการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ และข้อมูลจากผลการประเมินตนเอง
จะท�ำให้เห็นว่าหมู่บ้านของเรามีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร เพื่อการพัฒนาและยกระดับให้เป็นหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ในระดับที่สูงขึ้น
ระดับ
ของการพัฒนาหมู่บ้าน
    โดยมีการแบ่งระดับการ
พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดโรคฯ จ�ำแนก
เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม

ผู้รับผิดชอบ
ในการประเมิน
ทีมพัฒนาหมูบ่ า้ น
และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะ
ร่วมกันด�ำเนินการ
ประเมิน
หมู่บ้านละ 1 ชุด

ระยะเวลา
ในการประเมิน
ภายหลังการ
ด�ำเนินกิจกรรม
เสร็จสิน้ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อดู
ผลการพัฒนาอยู่
ในระดับใด และ
เพื่อยกระดับการ
พัฒนาในระดับที่
สูงขึ้น

เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคฯ (รายละเอียดภาคผนวกท้ายเล่ม)
ประกอบด้วย 4 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
2. เกณฑ์ประเมินการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ 4 ระดับ
3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา
4. สรุปผลการประเมินรายหมู่บ้าน
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7.2.2 การประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนา
ผลลัพธ์ส�ำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับประชาชนจากการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดโรคฯ คือ “ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง” ดังนั้น
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านว่า “มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับใด มีมากเพียงพอต่อการปฏิบัติตน
ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องหรือไม่” โดยมีแนวทางในการประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3
		
7.2.3 การถอดบทเรียนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
การถอดบทเรียน เป็นการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมาในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่ม
เป้าหมายทีไ่ ด้รว่ มปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ บันทึกรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ผลการปฏิบตั งิ าน และ
ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งที่ส�ำเร็จหรือล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ ศึกษาดูงานได้ ซึ่งมีวิธีการดังนี้
		

ขั้นเตรียมการ
		
1. สร้ า งที ม งานที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบถอดบทเรี ย นและแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ ชั ด เจน
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม ผู้ประสานงาน ผู้จดบันทึก
2. ประชุมก�ำหนดกรอบประเด็นค�ำถามให้ชัดเจน โดยมีกรอบประเด็นหลักๆ คือ
- กระบวนการบริหารจัดการของทีมงานชุมชนและเจ้าหน้าที่ อาทิ ในประเด็น
โครงสร้างของทีมงาน บทบาทความรับผิดชอบ วิธีการท�ำงานของทีมงาน การก�ำกับ ติดตามและประเมินผล
- กระบวนการที่ท�ำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของชุมชน เช่น การสร้างการรับรู้และความตระหนัก การจัดกิจกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสรุปบทเรียน
- กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เช่น กระบวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
- ภาคีเครือข่ายทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน เช่น มีภาคีเครือข่ายใดบ้าง
มีส่วนร่วมอย่างไร ในขั้นตอนไหน
- ความส�ำเร็จและความยั่งยืนของการด�ำเนินงาน มีปัจจัยอะไรที่ท�ำให้ส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลว
30

เส้นทางสู่.... ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

3. ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมถอดบทเรียน เช่น กลุ่มแกนน�ำ/เครือข่ายต่างๆ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น
4. ก�ำหนดวิธีการถอดบทเรียน เช่น ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
5. ก�ำหนดช่วงระยะเวลาในการด�ำเนินการถอดบทเรียน
ขั้นด�ำเนินการและสรุปผลการถอดบทเรียน
1. ทีมงานประสาน/แจ้งก�ำหนดการ ระยะเวลา สถานที่จะด�ำเนินการถอดบทเรียนให้
กลุ่มเป้าหมายทราบล่วงหน้า
2. ด�ำเนินการถอดบทเรียน โดยผู้ที่จดบันทึกต้องจดรายละเอียดข้อมูลทุกขั้นตอน
บันทึกเสียง พร้อมทั้งสังเกตบรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียน
3. สรุปและเขียนรายงานผลการถอดบทเรียน สรุปเน้นประเด็นทีไ่ ด้จากการถอดบทเรียน
ทั้งวิธีการปฏิบัติงาน/สิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น
ขั้นการน�ำผลการถอดบทเรียนไปใช้ประโยชน์และขยายผล
1. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น
2. เผยแพร่และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ
3. ขยายผลสูห่ มูบ่ า้ น/ชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดการเรียนรูใ้ นกระบวนการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ลดโรคฯ โดยชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนและของประเทศชาติ
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3

ส่วนที่

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

การประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
จะท�ำให้ทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับไหน

(ระดับไม่ดี ระดับพอใช้ หรือระดับดีมาก) ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมทีไ่ ด้
ด�ำเนินการส่งผลให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และ
น�ำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน

กระบวนการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
1.ก�ำหนด
แนวทาง
การประเมิน

2.เก็บรวบรวม
ข้อมูล

3.วิเคราะห์
และแปลผล
ข้อมูล

4.ใช้ประโยชน์
ข้อมูล

1.การก�ำหนดแนวทางการประเมิน
ทีมแกนน�ำพัฒนาหมู่บ้านฯ และเจ้าหน้าที่สาธาณสุขในพื้นที่ ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการ
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยจะต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันและ
ก�ำหนดให้ชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้
1. สิ่งที่จะประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
1.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการประเมินว่า ประชาชนกลุ่มวัยท�ำงานมีสามารถและ
ทักษะในประเด็นเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด
1. การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
2. ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
3. ทักษะการสื่อสารสุขภาพ
4. ทักษะการจัดการตนเอง
5. รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
6. ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
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1.2 พฤติกรรมสุขภาพ เป็นการประเมินว่า ประชาชนกลุ่มวัยท�ำงานมีการปฏิบัติตัวเพื่อการ
ดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ในประเด็นเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด
1. การควบคุมปริมาณอาหาร และรสอาหารไม่ให้หวาน มัน เค็มจัด
2. การกินผักและผลไม้สด
3. การออกก�ำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกาย
4. การจัดการกับปัญหาของตนเอง
5. การสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่
6. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะท�ำการประเมิน
กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมิน คือ ประชาชนกลุ่มวัยท�ำงานที่มีอายุ 15-59 ปี (กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มปกติ) ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินจะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ หมด ซึง่ สามารถอ้างอิงไปยังกลุม่ เป้าหมายทัง้ หมด โดยอาศัยเทคนิควิธกี ารทางสถิตเิ ข้ามาช่วยอ้างอิง
และการใช้กลุม่ ตัวอย่างจะสามารถลดระยะเวลา แรงงาน และยังประหยัดงบประมาณในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอีกด้วย ส�ำหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน
l ใช้ขนาดตัวอย่างขั้นต�่ำสุด 50 คน/หมู่บ้าน ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีประชากรไม่ถึงให้เก็บ
ข้อมูลทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของกลุ่มวัยท�ำงาน
อายุ 15-59 ปี ที่กองสุขศึกษาได้พัฒนาขึ้น
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5. ลักษณะงานหลัก(อาชีพ)ที่ทำในชีวิตประจำวันเปนแบบใด
1. ใชแรง เชน ทำไร ทำนา ทำสวน ใชแรงกลางแจง เปนตน
2. คาขาย/ทำธุรกิจ
3. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน
5. นักเรียน/นักศึกษา
6. อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน/ทำงานบาน
7. อื่นๆ ………....

ความรู ความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

ตอนที่ 2

โปรดทำเครื่องหมาย
หรือ
หรือ ที่ตัวเลือก ก ข ค ง ตามที่ทานเห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. อาหารชนิดใดที่เสี่ยงตอการทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ มากที่สุด
ก. อาหารที่มีรสเปรี้ยว เผ็ด ขมจัด
ข. อาหารที่ใชปงยาง เผา ทอดน้ำมันซ้ำ
ค. อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม
ง. อาหารอบแหง หมัก ดอง
2. การกินผักหลายๆ ชนิดที่มีสีสันแตกตางกันในปริมาณที่มากพอ จะชวยปองกันไมใหปวยเปนโรคใดไดมากที่สุด
ก. ความดันโลหิตสูง
ข. มะเร็ง
ค. เบาหวาน
ง. ไขมันในเลือดสูง
3. การออกกำลังกายอยางไร ถึงจะลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได
ก. ออกกำลังกายอยางหนักแลวพักดื่มน้ำใหมาก อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน
ข. ออกกำลังกายอยางหนักทุกวันตอเนื่อง อยางนอยวันละ 60 นาที
ค. ออกกำลังดวยการทำงานบานทุกวัน อยางนอยวันละ30 นาที
ง. ออกกำลังกายจนเหนื่อย อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที
4. บุคคลในขอใด ที่มีการจัดการกับอารมณตนเองไดดี
ก. วีระ คิดหาทางแกปญหากับทุกเรื่องไดสำเร็จ
ข. ชัยยศ หมั่นระวังตัวไมใหมีภัย ศัตรูหรืออุบัติเหตุ
ค. นงนุช ตั้งใจทำงานอยางมีสติดวยใจที่เปนสุข
ง. นอยหนา เขาวัดฟงธรรมแมจะไมอยากเขาก็ตาม
5. บุคคลในขอใดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากการสูบบุหรีส่ ูงที่สุด
ก. ด.ช.นิด กินขาวพรอมกับพอที่สูบบุหรี่เกือบทุกมื้อ
ข. นายนอย สูบบุหรี่ไปคุยไป
ค. นางสาวแดง ลองหัดสูบบุหรี่ ตามคำชวนของเพื่อน ง. นายชด สูบบุหรี่ทุกครั้งเมื่อมีความเครียด
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลกระทบตอปญหาใดมากที่สุด
ก. โรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ
ข. โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ค. โรคอวน โรคกระเพาะ โรคปอด
ง. โรคมะเร็ง โรคเครียด โรคไตวายเฉียบพลัน

ตอนที่ 3

การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสือ่ สารสุขภาพ การจัดการตนเองและรูเ ทาทันสือ่ ตามหลัก 3อ.2ส.

โปรดทำเครื่องหมาย

ลงในชองความถี่ในการปฏิบัติที่ตรงกับความเปนจริงของทาน

ขอความ
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

ความถี่ในการปฏิบัติ
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไมไดปฏิบัติ
(5)
(4) (3)
(2)
(1)

1.เมื่อตองการรูเรื่องขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ทานสามารถ
คนหาและเลือกแหลงขอมูลไดโดยงาย เชน ถามผูรู ดูจากสื่อ
อานหนังสือ คนอินเตอรเน็ต ไดบอยครั้งแคไหน
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ขอความ

ความถี่ในการปฏิบัติ
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไมไดปฏิบัติ
(5)
(4) (3)
(2)
(1)

2.ทานมีการตรวจสอบขอมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น ในดานอาหาร
ออกกำลังกาย ควบคุมอารมณและลดปญหาจากสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา
หรือการเขารับบริการสุขภาพ จากหลายแหลงบอยครัง้ แคไหน
เพือ่ ใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตองทันสมัย นาเชือ่ ถือ

การสือ่ สารเสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

3.ทานอานเองหรือฟงคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก
3อ.2ส. จากบุคคลตางๆ แลวพบวา ตนเองไมคอยเขาใจ
เนื้อหานั้น บอยครั้งแคไหน
4.ทานไดเลาเรือ่ ง หรือพูดคุยหรืออาน เขียนขอมูลเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส. เพื่อใหครอบครัว เพื่อนหรือผูอื่น
เขาใจ บอยครั้งแคไหน
5.ทานมีการโนมนาวใหบุคคลอื่น ยอมรับขอมูลที่ถูกตอง
หรือแนะนำใหสามารถปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส.
ไดบอยครั้งแคไหน
การจัดการตนเองตามหลัก 3อ.2ส.
6.ทานหมั่นสังเกต ปริมาณและคุณคาอาหารที่กินในแตละมื้อ
พรอมวางแผนออกกำลังกายของตนเองใหไดตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว บอยครั้งแคไหน
7.ทานประเมินและทบทวนสภาวะอารมณของตนเอง
ถาพบวาเครียด ทานจะจัดการเพื่อลดความเครียดนั้นลงดวย
วิธีที่ดีตอสุขภาพของทาน
8.ทานมีการจัดสภาพแวดลอมรอบเพือ่ เอือ้ ใหทา นมีการปฏิบตั ติ น
ในดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ใหไดมากขึ้น บอยครั้ง
แคไหน

การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส.
9.เมื่อทานสนใจในสินคาที่โฆษณาผานสื่อตางๆทานตองหา
ขอมูลเพิ่มจากหลายแหลงเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือ
กอนตัดสินใจซื้อ บอยครั้งแคไหน
10.กอนเขารวมกิจกรรมหรือกอนยอมรับขอมูล/สินคา
ทานไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย เพื่อประเมินเนื้อหา โดยไมเชื่อ
หรือปฏิบัติตามทันที บอยครั้งแคไหน
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ร่วมกับอสม./ทีมพัฒนาหมู่บ้าน
- ด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์หรือให้กลุม่ ตัวอย่างตอบข้อมูลตามแบบประเมิน
และตามจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด
- ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบประเมิน หากไม่ครบถ้วนให้เก็บเพิ่ม
2. ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ด�ำเนินการเก็บ 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 ก่อนการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับเปรียบเทียบกับหลังการ
ด�ำเนินงาน
- ครั้งที่ 2 หลังด�ำเนินงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการด�ำเนินงานในทุกกระบวนการ ต้องมี
การประเมินอีก 1 ครั้ง เพื่อน�ำผลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการด�ำเนินงาน ว่าระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และจะเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของ
การด�ำเนินงาน
3. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล มีวิธีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้วิเคราะห์ ควรเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
2. สถิติที่ใช้ จ�ำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
3. การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์คือ Microsoft Excel รายละเอียดโปรแกรมสามารถ
		
ดาวน์โหลดในเว็บไซด์กองสุขศึกษา (www.hed.go.th) หรือ ค�ำนวณด้วยสูตรสมการ
4. การแปลผล โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ให้คะแนนจ�ำแนกความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
3.1 การลงรหัสบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมการวิเคราะห์ Microsoft Excel จากแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส ของกลุ่มวัยท�ำงานอายุ 15-59 ปี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ให้พิมพ์ชื่อลงในตาราง Microsoft Excel ตามที่ระบุในช่องว่างของแบบประเมิน
ชุมชน/หมู่บ้าน ระบุ.......................................ต�ำบล ระบุ.................................................
อ�ำเภอ ระบุ................................................... จังหวัด ระบุ...............................................
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ส่วนข้อมูลทั้งหมดใช้การลงรหัสบันทึกข้อมูลในแบบประเมิน โดยใช้การแทนด้วยตัวเลข ดังนี้
1. เพศ (sex)
1) ชาย =
1
2) หญิง =
2
2. ปัจจุบันท่านอายุ (old)
1) อายุ 15-25 ปี
=
1
2) อายุ 26-36 ปี
=
2
3) อายุ 37-47 ปี
=
3
4) อายุ 48-59 ปี
=
4
3. ท่านมีสถานภาพสมรสเป็นแบบใด (status)
1) โสด
=
1
2) สมรส/คู่
=
2
3) หมาย/หย่า/แยก
=
3
4) อื่นๆ
ระบุ................................................
4. ท่านจบการศึกษาสูงสุดหรือก�ำลังศึกษาระดับชั้นใด (edu)
1) ไม่ได้เรียนหนังสือ
=
1
2) ประถมศึกษา
=
2
3) มัธยมศึกษาตอนต้น
=
3
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. =
4
5) อนุปริญญา/ปวส.
=
5
6) ปริญญาตรีขึ้นไป
=
6
5. ลักษณะงานหลัก (อาชีพ) ที่ท�ำในชีวิตประจ�ำวันเป็นแบบใด (job)
1) ใช้แรง เช่น ท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน ใช้แรงกลางแจ้ง เป็นต้น =
1
2) ค้าขาย/ท�ำธุรกิจ
=
2
3) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
=
3
4) พนักงานโรงงาน/บริษัท/เอกชน
=
4
5) นักเรียน/นักศึกษา
=
5
6) ไม่มีอาชีพ/เป็นแม่บ้าน/ท�ำงานบ้าน
=
6
7) อื่นๆ ระบุ........................................
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ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
1. อาหารชนิดใดทีเ่ สีย่ งต่อการท�ำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ มากทีส่ ดุ (know1)
ก. อาหารที่มีรสเปรี้ยว เผ็ด ขมจัด
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ข. อาหารที่ใช้ปิ้งย่าง เผา ทอดน�้ำมันซ�ำ้
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ค. อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบถูกให้บันทึก = 1
ง. อาหารอบแห้ง หมัก ดอง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
2. การกินผักหลายๆ ชนิดทีม่ สี สี นั แตกต่างกันในปริมาณทีม่ ากพอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ปว่ ยเป็นโรคใดได้
มากที่สุด (know2)
ก. ความดันโลหิตสูง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ข. มะเร็ง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบถูกให้บันทึก = 1
ค. เบาหวาน
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ง. ไขมันในเลือดสูง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
3. การออกก�ำลังกายอย่างไรถึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้
(know3)
ก. ออกก�ำลังกายอย่างหนักแล้วพักดื่มน�ำ้ ให้มากอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ตอบผิดให้ = 0
ข. ออกก�ำลังกายอย่างหนักทุกวันต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 60 นาที
ตอบผิดให้ = 0
ค. ออกก�ำลังด้วยการท�ำงานบ้านทุกวัน อย่างน้อยวันละ30 นาที
ตอบผิดให้ = 0
ง. ออกก�ำลังกายจนรู้สึกเหนื่อยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ตอบถูกให้ = 1
4. บุคคลในข้อใด ที่มีการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ดี (know4)
ก. วีระ คิดหาทางแก้ปัญหากับทุกเรื่องได้สำ� เร็จ
ตอบผิดให้ = 0
ข. ชัยยศ หมั่นระวังตัวไม่ให้มีภัย ศัตรูหรืออุบัติเหตุ
ตอบผิดให้ = 0
ค. นงนุช ตั้งใจท�ำงานขอย่างมีสติด้วยใจที่เป็นสุข
ตอบถูกให้ = 1
ง. น้อยหน่า เข้าวัดฟังธรรมแม้จะไม่อยากเข้าก็ตาม
ตอบผิดให้ = 0
5. บุคคลในข้อใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการสูบบุหรี่สูงที่สุด (know5)
ก. ด.ช.นิด กินข้าวพร้อมกับพ่อที่สูบบุหรี่เกือบทุกมื้อ
ตอบถูกให้ = 1
ข. นายน้อย สูบบุหรี่ไปคุยไป
ตอบผิดให้ = 0
ค. นางสาวแดง ลองหัดสูบบุหรี่ ตามค�ำชวนของเพื่อน
ตอบผิดให้ = 0
ง. นายชด สูบบุหรี่ทุกครั้งเมื่อมีความเครียด
ตอบผิดให้ = 0
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด (know6)
ก. โรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ
ตอบถูกให้ = 1
ข. โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ตอบผิดให้ = 0
ค. โรคอ้วน โรคกระเพาะ โรคปอด
ตอบผิดให้ = 0
ง. โรคมะเร็ง โรคเครียด โรคไตวายเฉียบพลัน
ตอบผิดให้ = 0
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ตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อ
ตามหลัก 3อ.2ส. (manage1 – manage10)
ความถี่ในการปฏิบัติ
นานๆ
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง
ครั้ง

ข้อความ
การเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
1.เมือ่ ต้องการรูเ้ รือ่ งข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ท่านสามารถ
ค้นหาและเลือกแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย เช่น ถามผู้รู้ ดูจากสื่อ
อ่านหนังสือ ค้นหาในอินเตอร์เน็ต ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
2.ท่านมีการตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในด้านอาหาร
ออกก�ำลังกาย ควบคุมอารมณ์และลดปัญหาจากสูบบุหรี่
ดืม่ สุรา หรือการเข้ารับบริการสุขภาพ จากหลายแหล่งบ่อยครัง้
แค่ไหน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย น่าเชื่อถือ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ
3.ท่านอ่านเองหรือฟังค�ำแนะน�ำเรื่องการปฏิบัติตนตามหลัก
3อ.2ส. จากบุคคลต่างๆ แล้วพบว่า ตนเองไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหานั้น
บ่อยครั้งแค่ไหน
4.ท่านได้เล่าเรื่อง หรือพูดคุย หรืออ่านเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส. เพื่อให้ครอบครัว เพื่อนหรือ ผู้อื่น
เข้าใจ บ่อยครั้งแค่ไหน
5.ท่านมีการโน้มน้าวให้บุคคลอื่น ยอมรับข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ
แนะน�ำให้สามารถปฏิบตั ติ นตามหลัก 3อ.2ส. ได้บอ่ ยครัง้ แค่ไหน
การจัดการตนเองตามหลัก 3อ.2ส.
6.ท่านหมั่นสังเกต ปริมาณและคุณค่าอาหารที่กินในแต่ละมื้อ
พร้อมวางแผนออกก�ำลังกายของตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ บ่อยครั้งแค่ไหน
7.ท่านประเมินและทบทวนสภาวะอารมณ์ของตนเอง ถ้าพบว่า
เครียด ท่านจะจัดการเพื่อลดความเครียดนั้นลงด้วยวิธีที่ดีต่อ
สุขภาพของท่าน
8.ท่านมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ท่านมีการปฏิบัติตน
ในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ได้ดีมากขึ้น บ่อยครั้ง
แค่ไหน

ไม่ได้
ปฏิบัติ
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2

1

5

4

3
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(2)

(3)

(4)

(5)
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2

1

5
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ข้อความ
การรู้เท่าทันสื่อ/สารสนเทศเพื่อสุขภาพที่ดีตามหลัก 3อ.2ส.
9.เมือ่ ท่านสนใจในสินค้าทีโ่ ฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆท่านต้องหาข้อมูล
เพิม่ จากหลายแหล่งเพือ่ ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือก่อนตัดสินใจซือ้
บ่อยครั้งแค่ไหน
10.ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือก่อนยอมรับข้อมูล/สินค้า ท่านได้
วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสียเพือ่ ประเมินเนือ้ หาโดยไม่เชือ่ หรือปฏิบตั ิ
ตามทันที บ่อยครั้งแค่ไหน

ความถี่ในการปฏิบัติ
นานๆ
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง
ครั้ง
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.
โปรดท�ำเครื่องหมาย 3หรือ × หรือ ที่ตัวเลือก ก ข ค ง ที่ตรงกับที่ท่านปฏิบัติ/คาดว่าจะปฏิบัติ
1. เมื่อท่านได้รับเชิญไปงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านเพื่อน แล้วเพื่อนเชื้อเชิญให้กินอาหารหวานมีไขมันสูง
ท่านตัดสินใจท�ำอย่างไร (choice1)
ก. กินตามค�ำเชื้อเชิญนั้นทันที เพื่อรักษาความเป็นเพื่อนที่เหนียวแน่น
= 1
ข. กินตามค�ำเชื้อเชิญนั้น แต่กินช้าๆ ในปริมาณที่น้อย ๆ
= 2
ค. ขอบคุณและเตือนเพื่อน พร้อมเลี่ยงไปกินอาหารอื่นที่ดีต่อสุขภาพแทน
= 4
ง. ขอบคุณและบอกว่าตนเองมีปัญหาทางสุขภาพไม่สามารถกินอาหารดังกล่าวได้
= 3
2. หากท่านและเพื่อนของท่าน ออกก�ำลังกายด้วยกันเป็นประจ�ำ แต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนบอก
ว่าไม่อยากออกก�ำลังกายอีกแล้ว ท่านจะปฏิบัติเช่นไร (choice2)
ก. พยายามชักจูงเพื่อนให้ไปออกก�ำลังกายด้วยกัน โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น = 4
ข. ไปออกก�ำลังกายต่อตามล�ำพัง ถ้าหากเบื่อค่อยหยุดตามเพื่อน
= 2
ค. ไปออกก�ำลังกายตามล�ำพัง ไม่ว่าจะไม่มีเพื่อนไปออกก�ำลังกายด้วยก็ตาม
= 3
ง. หยุดออกก�ำลังกายไปพร้อมๆ กับเพื่อน
= 1
3. หากท่านไปงานแต่งงาน แล้วเพื่อนชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ท่านจะปฏิบัติตนอย่างไร (choice3)
ก. ตอบรับตามค�ำชวนของเพื่อนทันที เพื่อไม่ให้เสียความเป็นเพื่อนไป
= 1
ข. ดื่มหรือสูบด้วยบ้างแต่พอเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เสียมารยาท
= 2
ค. ปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลถึงความไม่ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง
= 4
ง. นั่งเป็นเพื่อนได้โดยไม่ดื่มหรือสูบตามค�ำชวน เพื่อคอยช่วยเพื่อนเมื่อจ�ำเป็น = 3
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ตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
โปรดท�ำเครื่องหมาย 3 ในช่อง q ของแต่ละข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านในช่วงปัจจุบันนี้
(beh1 – beh6)

ความถี่ในการปฏิบัติโดยเฉลี่ย/สัปดาห์

ข้อปฏิบัติ

6-7วัน/ 4-5วัน/ 3 วัน/ 1-2วัน/ ไม่ได้
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ ปฏิบัติ

1.ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหารไม่ให้
หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ บ่อยแค่ไหน
2.ท่านกินผักและผลไม้สดสะอาดเสมอวันละอย่างน้อย
ครึ่งกิโลกรัม บ่อยแค่ไหน  
3.ท่านออกก�ำลังกาย หรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย
มีเหงื่อออก บ่อยแค่ไหน  
4.ท่านมีการจัดการกับปัญหาของตนเองด้วยการมองโลก
ในแง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน  
5.ท่านสูบ หรือ สูดควันบุหรี่ บ่อยแค่ไหน  
6.ท่านดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน  

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3.2 วิธลี งบันทึกข้อมูลจากแบบประเมินลงในตาราง Microsoft excel ตามคูม่ อื รหัสลงบันทึกข้อมูล
รายละเอียดคู่มือสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซด์กองสุขศึกษา (www.hed.go.th)
l ค�ำชี้แจง
1. การบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
ของกลุ่มวัยท�ำงานอายุ 15-59 ปี เป็นการบันทึกผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) ในไฟล์
ชื่อ HL-for adult.xls
2. รายละเอียดรหัสการบันทึกข้อ แสดงตามคู่มือการรหัสบันทึกข้อมูล
3. ส่วนประกอบของ ไฟล์ข้อมูล HL-for adult.xls
3.1 sheet ที่ 1 (บันทึกข้อมูล) ส�ำหรับใช้บนั ทึกข้อมูลตามแบบประเมินฯ (สามารถบันทึก/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลได้) โดยก�ำหนดให้บันทึกได้สูงสุด 1000 คน/แบบประเมิน(ตัวอย่างแสดงตาม
ภาพประกอบ 1)
3.2 sheet ที่ 2 (ข้อมูลทั่วไป) ส�ำหรับดูการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะงานหลักที่ท�ำในชีวิตประจ�ำวัน
(ผู้บันทึกข้อมูลไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นการน�ำผลจาก sheet ที่1 มาแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมิน (ตัวอย่างแสดงตามภาพประกอบ 2)
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3.3 sheet ที่ 3 (ผลการประเมิน) ส�ำหรับดูการแปลผลการประเมินฯ (ผู้บันทึกข้อมูลไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นการน�ำผลจาก sheet ที่1 มาแปลผลคะแนนและแบ่งระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ทั้งรายด้านและภาพรวม)(ตัวอย่างแสดงตามภาพประกอบ 3)

sheet ที่ 1 (บันทึกข้อมูล)

ภาพประกอบ 1 sheet ที่ 1 (บันทึกข้อมูล) ส�ำหรับใช้บันทึกข้อมูลตามแบบประเมินฯ

sheet ที่ 2 (ข้อมูลทั่วไป)

ภาพประกอบ 2 sheet ที่ 2 (ข้อมูลทั่วไป) ส�ำหรับดูการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
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sheet ที่ 3 (ผลการประเมิน)

ภาพประกอบ 3 sheet ที่ 3 (ผลการประเมิน) ส�ำหรับดูการแปลผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยท�ำงานอายุ 15-59 ปี
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ลงรหัสข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ.2ส. (ตามรายละเอียดการลงรหัสข้อมูล ในคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
3. เปิดไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Excel (ไฟล์ชอื่ HL-for adult.xls) ใน sheet ที1่ (บันทึก
ข้อมูล) เพื่อท�ำการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดใช้ไฟล์โปรแกรมครั้งแรกจะไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ ใน
sheet ผูบ้ นั ทึกข้อมูลต้อง คีย/์ พิมพ์ ข้อมูลตามรหัสข้อมูลทีไ่ ด้ลงไว้แล้วตามขัน้ ตอนที่ 2 โดยแนวคอลัมน์
จะแสดงชื่อตัวแปร/ชื่อข้อค�ำถาม ส่วนในแนวแถวจะแสดงจ�ำนวนผู้ตอบแบบประเมิน (แสดงตามภาพ
ประกอบ 4)
l
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แนวคอลัมน์ (Colum)

แนวแถว (Row)

ภาพประกอบ 4 แสดงหน้าต่างส�ำหรับการบันทึกข้อมูล
4. ท�ำการบันทึกข้อมูลโดยการคีย/์ พิมพ์ ตัวเลขทีเ่ ป็นรหัสแทนตัวแปร/ข้อค�ำถาม ทีก่ ำ� หนดไว้
ตามคูม่ อื การลงรหัสบันทึกข้อมูล โดยเริม่ คีย/์ พิมพ์ เรียงตามล�ำดับของตัวแปร/ข้อค�ำถาม ในแนวคอลัมน์
(แสดงตามภาพประกอบ 5) ตามละเอียดดังนี้
4.1 การคีย/์ พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบประเมิน เริม่ จาก เพศ (sex)
อายุ (old) สถานภาพสมรส (status) ระดับการศึกษา (edu) และลักษณะงานหลักที่ท�ำให้ชีวิตประจ�ำวัน
(job) ตามล�ำดับ (ก�ำหนดให้พมิ พ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขทีก่ ำ� หนดไว้ตามคูม่ อื การลงรหัสบันทึกข้อมูล)
4.2 การคีย/์ พิมพ์ ตอนที่ 2 ความรูค้ วามเข้าใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. เริม่ คีย/์ พิมพ์
จากข้อค�ำถามข้อที่ 1 (know1) - ข้อที่ 6 (know6) ตามล�ำดับ โดยคีย/์ พิมพ์ รหัสเป็นตัวเลข 0 หรือ 1 เท่านัน้
กรณี คีย์/พิมพ์ เลข 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินตอบข้อค�ำถามในข้อนี้ถูกต้อง และกรณี คีย์/พิมพ์
เลข 0 แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินตอบข้อค�ำถามในข้อนี้ไม่ถูกต้อง
4.3 การคีย/์ พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสือ่ สารสุขภาพ
การจัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อตามหลัก 3อ.2ส. ประกอบด้วย ข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อค�ำถาม
การคีย/์ พิมพ์ เริม่ จากข้อค�ำถามข้อที่ 1 (manage1) - ข้อที่ 10 (manage10) ตามล�ำดับ(ก�ำหนดให้พมิ พ์
เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่ก�ำหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
4.4 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 5 ข้อค�ำถาม การคีย์/พิมพ์ เริ่มจากข้อค�ำถามข้อที่ 1 (choice1) - ข้อที่ 5
(choice5) ตามล�ำดับ(ก�ำหนดให้พมิ พ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขทีก่ ำ� หนดไว้ตามคูม่ อื การลงรหัสบันทึกข้อมูล)
4.5 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อค�ำถาม การคีย/์ พิมพ์ เริม่ จากข้อค�ำถามข้อที่ 1 (beh1) - ข้อที่ 5 (beh5) ตามล�ำดับ
(ก�ำหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่ก�ำหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
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คีย์ข้อมูลเรียงตามแนวคอลัมน์  
(จากซ้ายไปขวา) เรียงตามล�ำดับ
ตัวแปร/ข้อค�ำถาม

ภาพประกอบ 5 แสดงข้อมูลที่ได้จากการคีย์/พิมพ์
5. การแปลผลการประเมิน : เมื่อบันทึกข้อมูลครบตามจ�ำนวนแบบประเมินทั้งหมดแล้ว
โปรแกรมท�ำการแปลผลการประเมินโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลต้อง คีย์/พิมพ์ ข้อมูลให้ครบตามข้อ
ค�ำถามทุกข้อของแบบประเมิน หาก คีย์/พิมพ์ ไม่ครบ โปรแกรมจะไม่แสดงผลการแปลผลการประเมิน
โดยผลการประเมินจะแสดงใน sheet ที2่ (ข้อมูลทัว่ ไป) และ sheet ที3่ (ผลการประเมิน) ของโปรแกรม
(ตัวอย่างแสดงตามภาพประกอบ 6 และ 7)

ภาพประกอบ 6 แสดงการแปลผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
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คะแนนรวมเฉลี่ยราย
องค์ประกอบและโดยรวม

ระดับของ HL และ
พฤติกรรมสุขภาพ

ภาพประกอบ 7 แสดงการแปลผลการประเมิน ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยท�ำงาน อายุ 15-59 ปี
3.3 เกณฑ์การให้คะแนนจ�ำแนกความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
ของกลุ่มวัยท�ำงาน อายุ 15-59 ปี
		
3.3.1 สรุปคะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
องค์ประกอบการวัด

ช่วงคะแนน

ระดับ

1.เข้าถึงข้อมูลและ
บริการสุขภาพ
(2 ข้อๆละ 5 คะแนน
เต็ม 10 คะแนน)

<6คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
6 - 7 คะแนน หรือ
≥60–<80%ของคะแนนเต็ม
8–10 คะแนน หรือ
≥80% ของคะแนนเต็ม

ไม่ดี

2.ความรูค้ วามเข้าใจ
ทางสุขภาพ
(6 ข้อๆ ละ 1 คะแนน
เต็ม 6 คะแนน)

< 3.6 คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
3.6 – 4.7 คะแนน หรือ
≥60 –< 80%
ของคะแนนเต็ม
4.8 – 6 คะแนน หรือ
≥80 % ของคะแนนเต็ม
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แปลผล

-ยังมีปัญหาในการแสวงหาข้อมูลบริการสุขภาพจาก
หลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพียงพอต่อการตัดสินใจ
พอใช้ -สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้บ้าง
แต่ยงั ไม่สามารถน�ำมาใช้ตดั สินใจให้ถกู ต้องแม่นย�ำได้
ดีมาก -สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพ
จากหลายแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือได้มากพอต่อการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องแม่นย�ำได้
ไม่ -รู้และเข้าใจในหลัก 3อ.2ส. ยังไม่ถูกต้องเพียงพอ
ถูกต้อง ต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดียั่งยืน
ถูกต้อง -รู้และเข้าใจในหลัก 3อ.2ส. อย่างถูกต้องเพียงพอ
บ้าง
ต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ถูกต้อง -รู้และเข้าใจในหลัก 3อ.2ส. อย่างถูกต้องเพียงพอ
ที่สุด ต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เส้นทางสู่.... ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย

องค์ประกอบการวัด

ช่วงคะแนน

3.ทักษะการสื่อสาร < 9 คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
สุขภาพ
(3 ข้อๆละ 5 คะแนน
เต็ม15 คะแนน )
9 – 11 คะแนน หรือ
≥60–<80%
ของคะแนนเต็ม
12 – 15 คะแนน หรือ
≥ 80% ของคะแนนเต็ม
4.ทักษะการจัดการ < 9 คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
ตนเอง
(3 ข้อๆละ 5 คะแนน
เต็ม 15คะแนน)
9 – 11 คะแนน หรือ
≥60 – < 80%
ของคะแนนเต็ม
12 – 15 คะแนน หรือ
≥ 80% ของคะแนนเต็ม
5.รู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ
(2 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
เต็ม 10 คะแนน)

6.ทักษะการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
(3 ข้อๆ ละ
4 คะแนนเต็ม
12 คะแนน)

< 6 คะแนน หรือ
< 60% ของคะแนนเต็ม
6 - 7 คะแนน หรือ
≥60 –< 80%
ของคะแนนเต็ม
8 – 10 คะแนน หรือ
≥80% ของคะแนนเต็ม
<7.2 คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
7.2 – 9.5 คะแนน
หรือ≥60 – < 80%
ของคะแนนเต็ม
9.6 – 12 คะแนน หรือ
≥ 80% ของคะแนนเต็ม

ระดับ

แปลผล

ไม่ดี

-ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน
และการเล่าเรือ่ ง/โน้มน้าวผูอ้ นื่ ให้เข้าใจในการปฏิบตั ติ น
เพื่อสุขภาพตนเองได้  
-สามารถที่จะฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเอง
และผูอ้ นื่ เข้าใจและยอมรับการปฏิบตั ติ ามหลัก 3อ.2ส.
ได้บ้างแต่ยังไม่เชี่ยวชาญพอ  
-มีความเชีย่ วชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพือ่
สือ่ สารให้ตนเองและผูอ้ นื่ เข้าใจและยอมรับการปฏิบตั ิ
ตามหลัก 3อ.2ส. ของตนเองอย่างถูกต้อง
-มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อสุขภาพตนเองไม่ค่อยได้  
-มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นส่วนใหญ่
-มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี
-ยอมรับและเชือ่ ถือข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ผา่ นสือ่ โดยแทบจะ
ไม่ต้องคิดวิเคราะห์หรือตรวจสอบก่อน  
-ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่ออยู่บ้าง
โดยมีการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนในบางเรือ่ ง

พอใช้
ดีมาก
ไม่ดี
พอใช้
ดีมาก
ไม่ดี
พอใช้
ดีมาก
ไม่ดี
พอใช้
ดีมาก

-ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อเฉพาะ
ทีผ่ า่ นการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนว่า
ถูกต้องจริง
-ไม่สนใจสุขภาพตนเอง ยึดมั่นท�ำตามตัวตามสบาย
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลดี ผลเสียต่อสุขภาพตนเอง
-มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส�ำคัญต่อการ
ปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะต่อสุขภาพ
ของตนเองเท่านั้น  
-มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยให้ความส�ำคัญต่อการ
ปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเอง
และผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
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3.3.2 สรุปคะแนนรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (องค์ประกอบที่1-6 ข้างต้น) รวมจ�ำนวน
19 ข้อคะแนนรวมเต็ม 68
คะแนนรวมที่ได้
ถ้าได้< 40.8 คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 40.8 – 54.3คะแนน หรือ
≥60 –<80 % ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 54.4 – 68.0คะแนน
หรือ ≥ 80 % ของคะแนนเต็ม

ระดับ

แปลผล

ไม่ดี

-เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตน
ตามหลัก 3อ.2ส.
-เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส. ได้ถูกต้องบ้าง
-เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส. ได้ถูกต้องและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ

พอใช้
ดีมาก

3.3.3. สรุปคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. รวมจ�ำนวน 6 ข้อ
คะแนนรวมเต็ม 30
ช่วงคะแนน

< 18 คะแนนหรือ
<60% ของคะแนนเต็ม
18 – 23 คะแนน หรือ
≥60 – < 80% ของคะแนนเต็ม
24 – 30 คะแนน หรือ
≥80 % ของคะแนนเต็ม

ระดับ
ไม่ดี
พอใช้
ดีมาก

แปลผล
-มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
3อ.2ส. ไม่ถูกต้อง
-มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
3อ.2ส. ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่สม�่ำเสมอ
-มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก
3อ.2ส. ได้อย่างถูกต้องสม�่ำเสมอ

4. การใช้ประโยชน์ข้อมูล
จากสรุปผลการประเมินความรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จะแจงแจกข้อมูลออกเป็น
3 ระดับ คือ ระดับไม่ดี ระดับพอใช้ และระดับดีมาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล ด�ำเนินการดังนี้
1. คืนข้อมูลให้กบั หมูบ่ า้ น และชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็นทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง เพือ่ ปรับแผน/กิจกรรม เช่น
- ถ้าข้อมูลผลการประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่ นระดับไม่ดี
และระดับพอใช้ เจ้าหน้าทีร่ พ.สต.และทีมพัฒนาหมูบ่ า้ นร่วมกันปรับกิจกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาในประเด็นที่
ประชาชนยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
- ถ้าข้อมูลผลการประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
2. จัดท�ำฐานข้อมูลความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ วัยท�ำงาน เพือ่ เป็น
ข้อมูลในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปีต่อไป
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การน�ำข้อมูลผลการประเมิน....สู่..การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับไม่ดี

กลุ่มประชาชนวัยท�ำงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับไม่ดี : เป็นผู้ที่มีระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3อ.2ส.ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด
เป็นต้น ดังนัน้ เพือ่ การป้องกันไม่ให้ปว่ ยเป็นโรคดังกล่าว มีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วน
ทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาเพือ่ ยกระดับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพให้ถูกต้อง โดย
ระดับบุคคล
1.เริม่ ต้นตัดสินใจและสร้างแรงจูงใจทีป่ รับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
ด้วยสิ่งแรงจูงใจเหล่านี้ เช่น อยากมีสุขภาพแข็งแรง กลัวมีปัญหาสุขภาพ ผลส�ำเร็จ
จะเป็นรางวัลให้กับตนเอง เป็นต้น
2.แสวงหาข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.
3.มีการตั้งเป้าหมาย วางแผนและกระท�ำพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
4.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5.ควบคุมตนเองและจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความต้องการ
ภายในตนเอง และจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของตนเอง
6.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองและเปรียบเทียบผลเป็นระยะๆ และ
ปรับปรุงการปฏิบัติของตนเอง
ระดับชุมชน
1.รณรงค์สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักต่อการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับ
ประชาชนกลุ่มวัยท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
3.จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูด้ า้ นสุขภาพ เช่น จัดหาสือ่ / ช่องทางการ
สือ่ สารสุขภาพทีท่ นั สมัย เข้าถึงได้งา่ ย ตลอดเวลา มีแหล่งเรียนรูแ้ ละสถานทีใ่ นการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.ประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน และคืนข้อมูล
ให้กบั ชุมชน ชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็นทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการแก้ปัญหา
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ผลการประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุม่ ประชาชนวัยท�ำงานทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ : เป็นผูท้ มี่ รี ะดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอ และอาจจะมีการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส.
ได้ถกู ต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สม�ำ่ เสมอ ซึง่ การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สม�ำ่ เสมอจะมีโอกาสเสีย่ ง
ต่อการป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้
ดังนั้น เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก3อ.2ส. ได้อย่างถูกต้องสม�ำ่ เสมอ และ
ไม่ให้ป่วย จึงต้องจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยน โดย
ระดับบุคคล
1.ต้องเพิ่มความพยายามในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตนเองให้ถกู ต้องตามหลัก 3อ.2ส.มากขึน้ และมีการปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ
2.แสวงหาความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมและน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติตนด้านสุขภาพ เช่น การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้น
3.เฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งของตนเอง และมีการวางแผนปฏิบตั ติ นเพือ่ จัดการ
กับพฤติกรรมเสี่ยงให้ถูกต้องมากขึ้น
ระดับชุมชน
1.ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ เพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจพัฒนาตนเองในประเด็นเดียวกันได้รวมกลุ่มกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์โดยตรง
2.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดปัจจัยเอื้อต่อการเสริมสร้างความรอบรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น
- มีแหล่งเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน ซึ่งเป็นแหล่ง
จัดเก็บและการน�ำองค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่ประชาชนในชุมชนสามารถ
น�ำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติได้
- ก�ำหนดและบังคับใช้มาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วม เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับพอใช้
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ผลการประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับดีมาก

แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุม่ ประชาชนวัยท�ำงานทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก : เป็นผูท้ มี่ รี ะดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ได้อย่างถูกต้องสม�่ำเสมอ
ดังนัน้ จะต้องมีการปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องและสม�ำ่ เสมอต่อไป เพือ่ การมีสขุ ภาพ
ที่ดี และต้องไม่กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ โดย
ระดับบุคคล
1.ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ให้ถูกต้อง สม�่ำเสมอ
จนกลายเป็นวิถีชีวิต
2.ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
3.ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีแก่บุคคลอื่นในชุมชน
ระดับชุมชน
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบ หรือ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น จัดตั้งโครงการคนต้นแบบ
พร้อมกับให้คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่
2.จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

ขั้นตอน

1

ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง

2

เครื่องมือ

1. แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3อ.2ส.ของกลุ่มวัยท�ำงานอายุ15-59ปี (5ตอน/30ข้อ)

3

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

1. เจ้าหน้าที่รพสต.ร่วมกับอสม./ทีมพัฒนาหมู่บ้านสัมภาษณ์
หรือให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูลตามแบบประเมิน
2. เก็บก่อนด�ำเนินการ(ถ้ามี) และหลังด�ำเนินการ

4

ประมวล/
วิเคราะห์ผล

5

สรุปผล

1. ประชาชนวัยท�ำงาน ( 15-59 ปี) กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ
2. ขนาดตัวอย่าง ในการประเมินใช้ขนาดตัวอย่างขั้นต�ำ่ สุด
50 คนต่อหมู่บ้าน ในกรณีที่หมู่บ้านมีประชาชน
กลุ่มเป้าหมายไม่ถึงให้เก็บทุกคน

1.
2.
3.
4.
1.
2.

วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
สถิติที่ใช้ จ�ำนวน ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ (Microsoft Excel)
แปลผลจากตารางเกณฑ์การให้คะแนน
สรุปโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.
คืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน และชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ยังปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง
3. น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน

ข้อมูล

HL- HB
ระดับไม่ดี
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก

ปรับกิจกรรมเรียนรู้

- เจ้าหน้าที่รพ.สต.และทีมพัฒนาหมู่บ้าน
   ร่วมกันปรับกิจกรรมเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
   ในประเด็นที่ประชาชนยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง

จัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ฐานข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในปีต่อไป
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ภาคผนวก
แบบการประเมิน (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
(ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)
ค�ำชี้แจง :

: เป็นการวัดเพือ่ จัดระดับการพัฒนาของหมูบ่ า้ น/ชุมชนในการด�ำเนินงานจัดการด้านสุขภาพ
เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนที่เหมาะสมกับศักยภาพและความ
ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเหล่านั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
ด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ด้วยพฤติกรรม 3อ.2ส. “การออกก�ำลังกาย สม�่ำเสมอ
สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินอาหาร : การกินผัก ผลไม้สด
วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง ลดอาหารหวานมันเค็ม และการ
จัดการอารมณ์ความเครียด รวมทั้งไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา” ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดได้
1. ระดับการพัฒนาหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคฯ จ�ำแนกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม
2. ระยะเวลาในการประเมิน : ด�ำเนินการประเมินหมูบ่ า้ นละ 1 ชุด ภายหลังการด�ำเนินกิจกรรม
		
เสร็จสิ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทีมพัฒนาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ เพื่อดูผลการพัฒนา
อยู่ในระดับใดและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
3. แบบประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ 4 ระดับ
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายหมู่บ้าน
    
4. แบบสรุปผลการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ในภาพรวมรายต�ำบล
อ�ำเภอและจังหวัด
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1. ชือ่ หมูบ่ า้ น ..........................ต�ำบล.........................อ�ำเภอ......................จังหวัด ...............................
2. จ�ำนวนครัวเรือน......ครัวเรือน จ�ำนวนประชากรทั้งหมด......คน จ�ำแนกเป็นชาย....คน หญิง....คน
3. จ�ำนวนอสม. ………….คน
4. ชือ่ /สกุลของแกนน�ำหลัก………………………………...........……โทร………………………………………………..
5. ชือ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทีด่ แู ล……...........……………….....ต�ำบล..................................
6. ชือ่ /สกุลของเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ………….....………………………ต�ำแหน่ง……………………………………
โทร……………………………………………….. email…………………………………………………………………………
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
ระดับ
การพัฒนา
ระดับ 1 :
ระดับพัฒนา

เกณฑ์
1. ทีมพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดโรคฯ

สาระส�ำคัญของการประเมิน
1. มีทีมพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ
ที่มีอยู่แล้วหรือจัดตั้งใหม่ (จ�ำนวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน) โดยมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทีมพัฒนาฯใน
รูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

ระดับ 2 :
ระดับดี

2. ข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพเสี่ยง

3.มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงของประชาชนเป้าหมายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน เช่น พฤติกรรมกินผัก ผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์
กินหวาน มัน เค็ม ไม่ออกก�ำลังกาย ฯลฯ

3. การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

4. มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนา ครบทุกข้อ)
4. แผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

5. มีแผนงาน/โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุม
ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ ของชุ ม ชน/หมู ่ บ ้ า น โดยใช้ ข ้ อ มู ล
พฤติกรรมเสีย่ งและการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน

5. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และจัดปัจจัยเอื้อ
ต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

6. มี การจั ดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละสื่ อ สารสุ ข ภาพ
ในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แผนงาน/โครงการ
7. มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชน/หมู ่ บ ้ า น เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น ลานออกก�ำลังกาย
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ ชมรมสร้างสุขภาพฯลฯ
8. มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน/หมู่บ้านในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ผลการประเมิน
มี

ไม่มี

หลักฐาน

ระดับ
การพัฒนา
ระดับ 3 :
ระดับดีมาก

เกณฑ์

สาระส�ำคัญของการประเมิน

ผลการประเมิน
มี

ไม่มี

หลักฐาน

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนาและระดับดี ครบทุกข้อ)
6. การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ

9. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญ
ของชุมชน/หมู่บ้าน

7. นวัตกรรมและ
ต้นแบบการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

10. มีและใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้าน
11. มีบุคคลต้นแบบหรือครัวเรือนต้นแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

8. การประเมินความรอบรู้ 12. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
ด้านสุขภาพและ
(ร้อยละ 5) หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมสุขภาพ
13. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพิ่มขึ้น
ระดับ 4 :
ระดับดีเยี่ยม

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข้อ)
9. สภาวะสุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น

14. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและขยายผลสูพ่ นื้ ทีห่ มูบ่ า้ น/ชุมชนอืน่
ให้มีการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
15. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพลดลง ได้แก่ ค่า BMI รอบเอว
ระดับน�้ำตาลในเลือด/ ความดันโลหิต
16. จ�ำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยของหมู่บ้านลดลง

			
ส่วนที่3 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 : สรุปผลการประเมินรายหมู่บ้าน
q ผ่านระดับพัฒนา q ผ่านระดับดี q ผ่านระดับดีมาก q ผ่านระดับดีเยี่ยม
(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน ................................... (แกนน�ำพัฒนา) (ลงชื่อ)ผู้รับรอง ........................................( จนท.รพ.สต.)
(
     )
    (
)
ต�ำแหน่ง.......................................................
ต�ำแหน่ง........................................................
วันที่ ............./................/................
วันที่ ................/................./.................
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แบบสรุปการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
ปีงบประมาณ ...................................................
เขต………………….จังหวัด………… อ�ำเภอ……………….ต�ำบล …………………………………
ล�ำดับที่

รพ.สต. /
ชื่อผู้รับผิดชอบ
(โทรฯ/email.)

รายชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดโรคฯ

ผลการประเมิน (ระดับ)
พัฒนา

ดี

ดีมาก ดีเยี่ยม

1
2
3
4
5
6
7
รวม
		
(ลงชือ่ ) ............................................. (จนท.รพ.สต/สสอ/สสจ.)
     (                )
ต�ำแหน่ง........................................................
วันที่ ................/................./.................
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รวม

แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (พฤติกรรมเสี่ยง 3อ.2ส.)
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง
พฤติกรรมเสี่ยง
การออกก�ำลังกาย

การบริโภคอาหาร
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
จัดการความเครียดไม่ได้
การสูบบุหรี่
ดื่มสุรา
พฤติกรรมสุขอนามัย
ส่วนบุคคล
-กินร้อน
-ช้อนกลาง
-ล้างมือ
-นอนหลับ

ความหมาย
การออกก�ำลังกายไม่ได้ตามเกณฑ์ คือ
1. แบบหนัก : ออกก�ำลังกายน้อยกว่าครั้งละ 20 นาที
และหรือน้อยกว่า 3 วัน/สัปดาห์
2. แบบปานกลาง : ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่า
ครั้งละ 30 นาที และหรือน้อยกว่า 5 วัน/สัปดาห์
การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง คือ กินหวาน มัน เค็ม
กินผักไม่หลากหลาย (ครบ 5 สี) ใน 1 วัน
กินผักน้อยกว่า ½ กิโลกรัม/คน/วัน
1.การกินน้อยกว่าหรือมากกว่าปกติ
2.การนอนไม่หลับหรือหลับมากกว่าปกติ
1.สูบบุหรี่
2.ติดบุหรี่ (รุนแรง/ปานกลาง/น้อย)
1.ดื่มสุรา
2.ติดสุรา (รุนแรง/ปานกลาง/น้อย)
1.การกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ
2.การใช้ช้อนกลางตักอาหารใส่จานตนเอง
3.การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
4.การนอนหลับ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 15 ปีขึ้นไป หมายถึง ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นๆ มานานไม่
น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันทีด่ ำ� เนินการสุม่ ตัวอย่าง โดยมีชอื่ อยูใ่ นฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อเิ ล็กทรอนิกส์
(PERSON.TXT)
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3. การสุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ส่วนของประชากรที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
2. การค�ำนวณขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 โดยการ ใส่ PERSON.TXT ในโปรแกรมส�ำเร็จรูปซึ่งได้วางไว้ที่ HBSS โปรแกรมจะ
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างและ GEN รายชื่อตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลโดยมีการส�ำรองให้อีก 4 รายชื่อ ดังนี้
การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง ใช้สูตรในการค�ำนวณขนาดตัวอย่าง ดังนี้
		
เมื่อ
n คือ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N คือ ขนาดประชากร
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 0.30)
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กำ� หนด หรือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%) >> Z = 1.96(ปกตินิยมระดับ
ความเชื่อมั่น 95%) ใช้ตัวนี้***
E คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความ
เชื่อมั่น 95%) ใช้ตัวนี้***
เมื่อได้จำ� นวนประชากรแล้ว ให้เผื่ออีก 5% เศษปัดขึ้น
2.2 สามารถค�ำนวณขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างได้ปีละ 4 ครั้ง ตามช่วงเวลาไตรมาส
(3 เดือน) และต้องบันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในไตรมาสนั้นๆ
ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค.- มี.ค.
ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย.- มิ.ย. จะใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อหาแนวโน้มของพฤติกรรมเสี่ยง
ครั้งที่ 3 เดือน ก.ค.- ก.ย.
ครั้งที่ 4 เดือน ต.ค.- ธ.ค.
4. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่วางอยู่บนระบบ
สารสนเทศ HBSS ของกองสุขศึกษา (รายละเอียดแบบสอบถามดูได้จาก http://164.115.22.119) ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว ด้วยเครื่องมือ2 ชั้น คือ IOC และสถิติ Scale
(Alpha) Reliability Analysis หรือเทียบเท่าเป็นแบบสัมภาษณ์ส�ำหรับ อสม.ด�ำเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง
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แบบสัมภาษณ์ (แบบสัมภาษณ์ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ประกอบด้วยส่วนสัมภาษณ์
จ�ำนวน 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ สุรา)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ นถึงระดับประเทศ
2. แนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับประเทศ
3. หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพตัง้ แต่ระดับ
หมู่บ้านถึงระดับประเทศ
6. สถิติที่ใช้
1. ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และตารางรายงาน
2 มิติ เพื่อวิเคราะห์ความส�ำเร็จของการด�ำเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในแต่ละพื้นที่
2. ใช้สถิติทดสอบ Chi-square เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นปัจจัยต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละพื้นที่ใช้เป็นเทคนิควิธี
7. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ถูกก�ำหนดเป็นโซน เขียว เหลือง แดง โดยใช้นโยบาย
สาธารณสุขในแต่ละระดับเป็นตัวก�ำหนด
ปัจจุบันใช้เกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปของพฤติกรรมลบ เป็น โซนสีแดง
ร้อยละ 30 ลงมาของพฤติกรรมลบ เป็น โซนสีเขียว
ร้อยละ 30.01 ถึง 69.99 เป็น โซนสีเหลือง
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แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2556)
code "1013"
ชื่อสถานบริการสาธารณสุข..............................................................
หมู่ที่เก็บข้อมูล..........ต�ำบล ………….... อ�ำเภอ ..…………... จังหวัด ………………
วันที่สัมภาษณ์ ............. เดือน............................พ.ศ. ......................
ชื่อผู้สัมภาษณ์................................................(อสม., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
ประเภทผู้ถูกสัมภาษณ์
ค�ำชี้แจง

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มป่วย

โปรดกรอกข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงและ
ท�ำเครื่องหมาย 3 ลงในช่อง ที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้ถูกสัมภาษณ์
ผู้สัมภาษณ์ควรเน้นข้อความที่ขีดเส้นใต้หรือตัวอักษรทึบในการสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์นี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2.2 พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
2.3 พฤติกรรมด้านอารมณ์
2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
2.5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (การดื่มสุรา)
ตอนที่ 3 พฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล
3.1 พฤติกรรมการใช้ช้อนกลาง
3.2 พฤติกรรมการล้างมือ
3.3 พฤติกรรมการนอนหลับ
3.4 พฤติกรรมการกินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ค�ำชี้แจง โปรดท�ำเครื่องหมาย 3 ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ที่ตรงกับข้อมูลของผู้ถูก
สัมภาษณ์
P1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
P2. เลขประจ�ำตัวประชาชน
P3. เดือนเกิด ปีเกิด เดือน ………...…. พ.ศ.
P4. ท่านนับถือศาสนาอะไร
1. พุทธ
2. คริสต์
3. อิสลาม
4. อื่นๆ ……………….
P5. ท่านมีน�้ำหนักตัว
กิโลกรัม (ชั่งน�ำ้ หนักมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
ท่านมีส่วนสูง
เซนติเมตร
ท่านมีรอบเอว
เซนติเมตร (โดยการวัด)
P6. ท่านได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคประจ�ำตัว ดังต่อไปนี้หรือไม่
H1. ความดันโลหิตสูง
1.เป็น
2.ไม่เป็น
3.ไม่เคยตรวจโรคนี้
1.เป็น
2.ไม่เป็น
3.ไม่เคยตรวจโรคนี้
H2. เบาหวาน
				
ถ้าท่านเลือก ค�ำตอบ เป็น อย่างน้อย 1 โรค
ให้ตอบข้อต่อไปนี้
การปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ที่ผ่านมาท่านปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้อย่างไร

ถ้าเลือกไม่เป็น ไม่เคยตรวจ (ไม่มีโรคประจ�ำตัว)
ให้ข้ามไปตอบ ตอนที่ 2     หน้าถัดไป
ท�ำทุกครั้ง

ท�ำเป็น
ส่วนใหญ่

ท�ำเป็น
ส่วนน้อย

R1.ท่านไปพบแพทย์ตามนัด
R2.ท่านรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
R3.ท่านดูแลรักษาตนเองด้วยวิธีที่นอกเหนือ
จากการรักษาของแพทย์ เช่น การใช้สมุนไพร
การกินอาหารเสริม การฝังเข็ม การนวด
การท�ำสมาธิ หรืออื่น ๆ
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ไม่ท�ำเลย

ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.
โปรดท�ำเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้ถูกสัมภาษณ์
2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของท่านในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
การปฏิบัติ

ทุกวัน 5 ถึง 6วัน 2 ถึง 4 วัน 1 วันต่อ
ต่อสัปดาห์ ต่อสัปดาห์ สัปดาห์
หรือไม่เคย
ปฏิบัติ

BF1 ท่านกินผักไม่หลากหลาย ในหนึ่งวัน (ไม่ครบ 5 สี)
BF2 ท่านกินผักและผลไม้สด น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัมหรือ
น้อยกว่า 5 ก�ำมือต่อวัน
BF3 ท่านกินผลไม้รสหวาน เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน ขนุน เงาะ
น้อยหน่า ล�ำไย หรืออื่น ๆ
BF4 ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีนำ�้ ตาล เช่น น�้ำอัดลม น�้ำผลไม้สำ� เร็จรูป
น�้ำหวาน ชานม กาแฟ หรืออื่นๆ
BF5 ท่านกินอาหารที่ปรุงด้วยกะทิที่เคี่ยวแตกมัน เช่น แกงเผ็ด
แกงมัสมั่น แกงคั่ว หรืออื่น ๆ
BF6 ท่านกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงหรือคลอเลสเตอรอลสูง เช่น
เนื้อสัตว์ติดมัน หมูสามชั้น หนังไก่ คอหมูย่าง เครื่องในสัตว์
หอย ปลาหมึก หรืออื่น ๆ
BF7 ท่านกินอาหารทอด เช่น ลูกชิน้ ทอด ไก่ทอด มันฝรัง่ ทอด กล้วย
ทอด ปาท่องโก๋ทอด หรืออื่น ๆ
BF8 ท่านกินอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปหรือการถนอมอาหาร เช่น ผักดอง
ผลไม้ดอง อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง อาหารตากแห้ง
อาหารเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า น�้ำบูดู น�้ำปู๋ บะหมี่ โจ๊กส�ำเร็จรูป
ข้าวต้มส�ำเร็จรูป หรืออื่น ๆ
BF9 ท่านกินขนมกรุบกรอบเป็นถุง เช่น สาหร่าย ข้าวเกรียบ มัน
ฝรั่งหรืออื่น ๆ
BF10 ท่านกินขนมหวานต่างๆ เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง
ขนมเค้ก คุกกี้ แพนเค้ก ขนมปัง หรืออื่น ๆ
การปฏิบัติ

ท�ำทุกครั้ง ท�ำเป็นส่วนใหญ่ ท�ำเป็นส่วนน้อย ไม่ทำ� เลย

BF11 ในการกินอาหารแต่ละมือ้ ท่านเติมน�ำ้ ตาลเพิม่
BF12 ในการกินอาหารแต่ละมื้อ ท่านเติมน�้ำปลา/
เกลือ/น�ำ้ ปลาพริก/ ซีอวิ๊ / ซอสมะเขือเทศและ
ซอสอื่นๆ เพิ่ม
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2.2 พฤติกรรมการออกก�ำลังกายของท่าน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
BE1. ท่านเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายเช่น แอโรบิคส์ วิ่ง/วิ่งเหยาะ เล่นฟุตบอล และ อื่น ๆ
จนรู้สึกเหนื่อยมาก โดยหายใจแรงและเร็ว
ท�ำ

ใช้เวลาต่อครั้ง            ครั้งละ 20 นาที ขึ้นไป   น้อยกว่า 20 นาที
และ จ�ำนวนวันต่อสัปดาห์   3 วันหรือมากกว่า     1 ถึง 2 วัน

ไม่ได้ท�ำ
BE2. ท่านออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายเช่น ขุดดิน ท�ำงานบ้าน ล้างรถ เดินเร็ว ร�ำไม้พลอง
และ อื่น ๆ จนรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติพอควร โดยหายใจเร็วกว่าปกติ
เล็กน้อย
ท�ำ
ใช้เวลาต่อครั้ง            ครั้งละ 30 นาที ขึ้นไป   น้อยกว่า 30 นาที
และ จ�ำนวนวันต่อสัปดาห์   5 วันหรือมากกว่า     1 ถึง 4 วัน
ไม่ได้ท�ำ
2.3 พฤติกรรมด้านอารมณ์ของท่าน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
การปฏิบัติ

ทุกวัน 5 ถึง 6วัน 2 ถึง 4 วัน 1 วันต่อ
ต่อสัปดาห์ ต่อสัปดาห์ สัปดาห์
หรือไม่เคย
ปฏิบัติ

BF1 ท่านคิดมากหรือกังวลใจ จนท�ำให้นอนไม่หลับ
BF2 ท่านกินอาหารมากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติ เนื่องจาก
ความเครียดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อกหัก ถูกทวงหนี้
งานยุ่ง วิตกกังวล เป็นต้น

			
2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
BT1. ที่ผ่านมาท่านสูบบุหรี่ /ยาสูบ
ไม่สูบ		
สูบ
BT2. ท่านสูบบุหรี่ /ยาสูบ มวนแรกหลังตื่นนอนตอนเช้านานแค่ไหน
					 ภายใน 5 นาทีหลังตื่น 6 ถึง 30 นาทีหลังตื่น มากกว่า 30 นาทีหลังตื่น
BT3. ปกติท่านสูบบุหรี่ /ยาสูบ กี่มวนต่อวัน
					 มากกว่า 30 มวนต่อวัน 21 ถึง 30 มวนต่อวัน 11 ถึง 20 มวนต่อวัน
					 น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน
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2.5 พฤติกรรมการดื่มสุรา ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
BA1. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เช่น เหล้า ไวน์ เบียร์ ยาดอง สาโท และอื่นๆ
ทุกวัน
5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์
1 ถึง 4 วันต่อสัปดาห์
ไม่ดมื่ (ข้ามไปตอนที3่ )
BA2. ปริมาณการสุราต่อวัน (สุรา,ยาดอง)
2 ถึง 3 ฝา
¼ แบน
½ แบน
¾ แบน
1 แบนขึ้นไป
BA3. ปริมาณการดื่มเบียร์ต่อวัน (เบียร์,ไวน์,สาโท)
1 ถึง 1.5 กระป๋อง
2 ถึง 3 กระป๋อง
3.5 ถึง 4 กระป๋อง
4.5 ถึง 7 กระป๋อง
7 กระป๋องขึ้นไป
*หมายเหตุ 2 กระป๋อง เท่ากับ 1 ขวดเบียร์
ตอนที่ 3 พฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
การปฏิบัติ
รายการ
ท�ำทุกครั้ง ส่วนมากท�ำ ส่วนน้อยทีท่ ำ� ไม่เคยท�ำ
3.1 พฤติกรรมการใช้ช้อนกลาง
BH1 ท่านใช้ช้อนกลางตักอาหารมาใส่จานของท่าน
3.2 พฤติกรรมการล้างมือ
BH2 ท่านล้างมือด้วยสบู่ ก่อนกินอาหาร
BH3 ท่านล้างมือด้วยสบู่ หลังขับถ่าย
3.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีป่ รุงสุก
BH4 ท่านกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
				
3.4 พฤติกรรมการนอนหลับ
BH41 ท่านรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอน  
ทุกวัน    5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์    1 ถึง 4 วันต่อสัปดาห์    ไม่เคย
BH42 ท่านนอนหลับ เวลาประมาณ ........................................
BH43 ท่านตื่นนอน เวลาประมาณ ........................................
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3อ.2ส.

ตนเตือนตน

ด้วย
ให้ห่างไกล
โรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง

ให้ท่านท�าการประเมินการปฏิบัติตัวของท่านเอง ทุกวันสิ้นเดือน จนครบ 12 เดือน ว่าท่านมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการกิน
การออกก�าลังกาย ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา (3อ.2ส.) โดยท�าเครื่องหมาย ü ในข้อที่ท่านปฏิบัติเป็นประจ�า
(5 วันขึ้นไป ในหนึ่งสัปดาห์) ให้ครบทั้ ง 10 ข้อ ในแต่ละเดือนที่ท่านท�าการประเมิน
การปฏิบัติตนเป็นประจ�า (5วันขึ้นไป)
1. ท่านกินผักและผลไม้สดรวมกันวันละไม่ถึงครึ่ งกิ โลกรัม
หรือน้อยกว่า 5 ขี ด เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
2. ท่านดื่มเครื่ องดื่มที่มีน�้าตาลน�้าหวาน เช่น น�้าอัดลม
น�้าผลไม้ส�าเร็จรูป และอื่นๆ เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
3. ท่านกินผักและผลไม้ไม่ครบ 5 สี (เขี ยว เหลือง แดง ส้ม
ม่วง ขาว ) เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
4. ท่านกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง กะทิ และอาหารทอด เช่น
หนังไก่ เครื่องในสัตว์ หอย ปลาหมึก ขาหมูติดมัน หมูสามชั้น
คอหมูย่าง และอื่นๆ เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
5. ท่านกินอาหารแต่ละมื้อเติมน�้าปลา/เกลือ/ซีอิ๊ว/ซอส
และน�้าตาลเพิ่ม เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
6. ท่านกินอาหารแปรรูป หรื อผ่านการถนอมอาหาร เช่น
อาหารกระป๋อง อาหารกรุบกรอบ บะหมี่/โจ๊กกึ่งส�า เร็จรูป
อาหารหมักดอง อาหารตากแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า น�้าบูดู
น�้าปู๋ ไข่เค็ม เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
7. ท่ า นเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย หรื อเล่ น กี ฬ าน้ อ ยกว่ า
ครั้งละ 30 นาที เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
8. ท่านนอนไม่หลับ หรื อนอนหลับๆตื่นๆเพราะคิดมากหรือ
กังวลใจ เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
9. ท่านสูบบุหรี่ หรื อยาเส้น เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
10. ท่านดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่นเหล้า ไวน์ เบี ยร์
ยาดองเหล้า เป็นประจ�า ใช่หรือไม่
รวมจ�านวนข้อที่ปฏิบัติ

เดือนที่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ให้ท่านรวมจ�านวนข้อที่ท�าเครื่ องหมาย ü ในแต่ละเดือน ซึ่งสรุประดับความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้ดังนี้
1-3 ข้อ เสี่ยงน้อย

ท่านมีการปฏิบัติตนส่วนใหญ่ถูกต้องแล้ว ขอให้
ก�าลังใจในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในข้อที่ยัง
ท�าไม่ได้ เพื่อท่านจะได้มีสุขภาพดี และเป็น
ตัวอย่างที่ดขี องชุมชน

4-7 ข้อ เสี่ยงปานกลาง

ท่านมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หากท่านต้องการมีสุขภาพดีต้อง
เพิ่มความพยายามในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
จะท�าให้ลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้

8-10 ข้อ เสี่ยงมาก

ท่านมีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงมาก รีบปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ถูกต้องและเข้าร่วมกิจกรรมปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของชุมชน

*หรื อท่านสามารถประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองได้ทางสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ โดยเปิด Play store ค้นหาและเลือก Testyourself

“สุขภาพดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องปฏิบัติเอง”
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ด้วยความปรารถนาดี

ที่ปรึกษา
ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
นายแพทย์ภัทรพล         จึงสมเจตไพศาล  
นางสาวเบญจมาศ
สุรมิตรไมตรี
นางพิศมัย
สุขอมรรัตน์

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิชาการอิสระ
ผู้อ�ำนวยการกองสุขศึกษา (รก.)

คณะผู้จัดท�ำ
นางวิมลศรี
นางพิณญาดา
นางศิริวรรณ

อุทัยพัฒนาชีพ
อ�ำภัยฤทธิ์
ตึกขาว
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กองสุขศึกษา
กองสุขศึกษา
กองสุขศึกษา
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