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โครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) เปนโครงการที่มุงดําเนินงานใหประชาชนมี ความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเสริมสรางความรูความเขาใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคของตน ผานการดําเนินกิจกรรมที่ชุมชนและเครือขายบาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล (บวร.ร.)
รวมกันคิดและดําเนินการใหเหมาะสมกับความตองการและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสรางชุมชนที่สามารถ
ดูแลตนเองและเกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสม ภายใตการสนับสนุนโครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือขาย บวร.ร. โดยในป
2561 มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด ไดคัดเลือกชุมชนนํารอง 4 ชุมชน เขารวมโครงการ ไดแก
(1) ชุมชนบานทุม หมู 1 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน (2) ชุมชนนากวมเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
(3) ชุมชนเปรมประชาคม หมู 2 อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ (4) ชุมชนโพหวาย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

แนวทางการติดตามและตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปนฐาน
เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการเกิดความตอเนื่ องและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนจึงมี การติดตามและ
ประเมินผลโครงการควบคูกันไปตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ โดยมุงใหพื้นที่ไดขับเคลื่อนโครงการ
ภายใตวิถีของชุมชน ซึ่งเปนไปในแนวทางของการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ใหความสําคัญกับบริบททางสังคม
มากกวาจะใชรูปแบบเดียวในการพัฒนาทุกพื้นที่ จึงมีการกําหนดตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปน
ฐาน เพื่อใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนโดยการสนับสนุนของเครือขายจากภาคสวนตาง ๆ ในการ
เขาเกื้อหนุนใหชุมชนเกิดการขับเคลื่อนตนเองไปสูการแกไขปญหาโดยใชขอมูลของชุมชน และวิเคราะห
ใหเห็นถึงทิศทางในการดําเนินงานโครงการและบทบาทหนาที่ของแกนนํา บวร.ร. ในภาคสวนตาง ๆ ทีจ่ ะ
เขามามีสวนรวมกระตุนหนุนเสริมได ซึ่งกําหนดประเด็นการติดตามและประเมินผล ดังนี้
(1) การนําทุนชุมชนมาใชในการดําเนินงานโครงการฯ
(2) การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
(3) นโยบายและขอตกลงเชิงสุขภาวะของชุมชนที่ปรากฏขึ้นระหวางหรือภายหลังการ
ดําเนินงานโครงการ
(4) ผลกระทบทั้งเชิงทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอสมาชิกในชุมชนที่ไมใชกลุมเปาหมาย
(5) การมีสวนรวมของ บวร.ร. กระบวนการเรียนรูของชุมชน และองคความรูที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
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ตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง
นอกจากนี้ยังเสนอใหทางแกนนํา บวร.ร. ไดใช PRECEDE - PROCEED Framework เปนกรอบ
การดําเนินโครงการและกิจกรรม ที่คํานึงถึงปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม นําสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

วิธีดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลใชการเก็บข อมูล แบบผสม (Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กําหนดตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณไมนอยกวา 400 ตัวอยาง จากประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ กําหนดกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ (1) กลุม
แกนนํา บวร.ร. ของจังหวัด จังหวัดละ 4 คน รวม 16 คน และ (2) ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม ชุมชนละ
10 คน รวม 40 คน เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลมี 3 ประเภท ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง และแบบบันทึกการดําเนินกิจกรรม
-ข-
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การวัดผลการดําเนินกิจกรรม
มีประชากรเปาหมายเขารวมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความรูและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร กอนดําเนินกิจกรรมจํานวน 518 ตัวอยาง
และหลังดําเนินกิจกรรมจํานวน 440 ตัวอยาง คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูลกอนและหลังดําเนิน
กิจกรรมไมแตกตางกัน (p > 0.05) โดยมากกวารอยละ 75 เปนเพศหญิง และรอยละ 45 เปนผูสูงอายุ
โดยประมาณรอยละ 55 มีโรคประจําตัว ในกลุมที่มีโรคประจําตัวพบมากกวารอยละ 60 ที่ปวยดวยโรค
ความดั น โลหิ ตสู ง รองลงมาคื อ โรคเบาหวาน และโรคไขมัน ในเลือดสูง ผลการประเมิน ความรู และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร ที่สําคัญดังนี้
1) ระดับความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หลังดําเนินกิจกรรมประชาชนประมาณรอยละ 63
มีความรูในระดับมาก (ตอบถูกตั้งแต 8 ขอ ขึ้นไปจากคําถาม 10 ขอ) ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนิน
กิจกรรมถึงรอยละ 25 จากเดิมที่มีประมาณรอยละ 38
2) ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หลังดําเนินกิจกรรมประชาชนประมาณร อยละ 24
มีพฤติกรรมในระดับทีเ่ หมาะสม (มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรมประมาณรอยละ 11) ประมาณ
รอยละ 44 มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง และประมาณรอยละ 32 มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
3) ระดับความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการ หลังดําเนินกิจกรรมประชาชนประมาณ
รอยละ 48 มีความรูในระดับมาก (ตอบถูกตั้งแต 10 ขอ ขึ้นไปจากคําถาม 12 ขอ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกอน
ดําเนินกิจกรรมประมาณรอยละ 38 จากเดิมที่มีประมาณรอยละ 10
4) ระดับพฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ หลังดําเนินกิจกรรม
ประชาชนประมาณรอยละ 23 มีพฤติกรรมในระดับที่เหมาะสม (มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรม
ประมาณรอยละ 11) ประมาณรอยละ 44 มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง และประมาณรอยละ 32 มี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
5) ระดับพฤติกรรมการอาน/ใช ประโยชนจ ากขอมู ลบนฉลากผลิตภัณ ฑ อาหาร หลังการ
ดําเนินกิจกรรมประชาชนประมาณรอยละ 57 (มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรมประมาณรอยละ
16) มีพฤติกรรมในระดับที่เหมาะสม ประมาณรอยละ 19 มีพฤติกรรมระดับปานกลาง และรอยละ 24
มีพฤติกรรมในระดับที่ไมเหมาะสม
6) คะแนนเฉลี่ยของความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/
ฉลากผลิตภัณฑอาหาร หลังการดําเนินกิจกรรมสูงกวากอนดําเนินกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ น อ ยกว า 0.001 โดยคะแนนหลั ง การดํ าเนิ น กิ จ กรรมสู ง กว าก อ นดํ า เนิ น กิ จ กรรมมากที่ สุ ด ได แ ก
พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ (19 คะแนน) รองลงมาคือ ความรูเกี่ยวกับ
การอานฉลากโภชนาการ (18 คะแนน) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ
อาหาร (13 คะแนน) ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (11 คะแนน) และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (8
คะแนน)
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7) ประชาชนยั ง มี ค วามรู ไ ม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ มี สั ญ ลั ก ษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยคิดวาจะบริโภคจํานวนเทาใดก็ได และประชาชนประมาณรอยละ 65
ยังมีความรูไมถูกตองเกี่ยวกับการอานขอมูลโภชนาการเรื่องพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑ
8) ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
คือมีความถี่ในการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มลดลงในทุกรายการ มีการเปลี่ยนแปลงจากการบริโภค
ประจํา มาเปนบริโภคหางลง และบริโภคนานๆ ครั้ง
9) กอนดําเนินกิจกรรม ประชาชนระหวางรอยละ 20 – 39 ไมเคยอานหรือพิจารณาฉลาก
โภชนาการกอนซื้อและกอนบริโภค และหลังการดําเนินกิจกรรม ประชาชนทั้งหมดไดอานหรือพิจารณา
ฉลากโภชนาการกอนซื้อและกอนบริโภค
10) การมองหาสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) กอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร พบวากอน
ดําเนินกิจกรรมมีผูที่ไมมองหาเลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) รอยละ 15.6 แตหลังดําเนินกิจกรรม
พบวารอยละ 100 มองหาเลขสารบบอาหาร แตมีประมาณรอยละ 35 ที่อานทุกครั้ง
11) จากการสัมภาษณ ประชาชนใหเหตุผลที่ไมอานหรือพิจารณาขอมูลบนฉลากโภชนาการ
ทุกครั้งที่ซื้อหรือบริโภค หรือไมมองหาเลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ
อาหารเดิมที่เคยซื้อหรือบริโภคเปนประจําและจดจําขอมูลได และอีกเหตุผลหนึ่งคือผูที่เขารวมกิจกรรม
สวนหนึ่งเปนผูสูงวัย และขอมูลที่อยูบนฉลากมีขนาดเล็ก จึงทําใหไมสะดวกในการอาน

ถอดบทเรียนจากโครงการชุมชนสุขภาพดี
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การเขารวมกิจกรรม การสัมภาษณแกนนํา ผูเขารวม
โครงการ ร า นค า ชุ ม ชน สามารถสรุ ป “กระบวนการดํ า เนิ น งาน” ของชุ ม ชนต า งๆ ซึ่ ง มี จุ ด ร ว ม
การขับเคลื่อนชุมชนใน 5 ขั้นตอนหลัก ไดแก (1) การเริ่มตนหาเครือขายการทํางานในพื้นที่ (2) วาง
แผนการดําเนินงาน (3) ดําเนินงานขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ (4) ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ และ
(5) กําหนดแนวทางขยายผลในระยะตอไป
การดําเนินงานและจัดกิจกรรมตางๆ ในแตละชุมชน จะมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกันไป
ตามบริบทในแตพื้นที่ จากการติดตามการดําเนินงานของ บวร.ร. ในแตละจังหวัด พบวาแตละชุมชนทั้ง
4 ชุมชนมีบริบทที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนลักษณะพื้นที่ วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ความคิดความ
เชื่อ เปนตน ทําใหเกิดตัวแบบกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาพดีภายใตแนวทางการดําเนินงานแบบ
บวร.ร. การใชเครือขายบาน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เขามามีสวนในการขับเคลื่อนชุมชนรวมกัน
โดยใหบริบทชุมชนเปนฐานในการดําเนินงานดังภาพ “ตัวแบบชุมชนสุขภาพดีภายใตแนวคิด บวร.ร.”
ดังนี้
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ตัวแบบชุมชนสุขภาพดีภายใตแนวคิด บวร.ร.
1) แสวงหาภาคี หนวยงานที่จะเขามาเปนภาคีเครือขายการขับเคลื่อนโครงการชุมชนสุขภาพดี
จําแนกเปน 5 สวน คือ
- ภาคประชาชน: ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม./อสส.) ปราชญชาวบาน
- ภาคศาสนา: ภิกษุ ศาสนาจารย บาทหลวง หรือผูนําทางศาสนา
- ภาคการศึกษา: ครู นักเรียน อย.นอย นักเรียนในโรงเรียน/ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
- ภาคสาธารณสุข: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล
ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- ภาคปกครอง: ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกเทศบาล เทศมนตรี
2) การกําหนดกลยุทธ ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามแตละลักษณะของชุมชน มี 3 กลยุทธ ดังนี้
- การแทรกซึม: เปนกระบวนการที่ถูกนํามาใชในชุมชนขนาดเล็กที่มีความหลากหลายนอย
สมาชิกในชุมชนไมคอยมีการรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อชุมชน และตองการความชัดเจนในการกระทําสิ่ง
ตางๆ ที่เปนรูปธรรม การทํากิจกรรมเนนผลลัพธระยะสั้นและรวดเร็ว เชน ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม
จังหวัดสระบุรี จากการวิเคราะหชุมชนถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จึงกําหนดวางกลยุทธและ
คิดกิจกรรมตางๆ การดําเนินการใชการแทรกซึมไปยังกลุมเปาหมาย เชน การใหความรูแบบตัวตอตัวกับ
กลุมเปาหมายทุกคน จัดกิจกรรมใหความรูในการบริโภคอาหารและอานฉลากโภชนาการ ตลอดจนการ
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สรางความตระหนัก จะสอดแทรกไปกับการประชุมในโครงการอื่นของชุมชน เชน โครงการเงินสงเคราะห
ผูสูงอายุ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือการประชุมในโครงการไทยนิยมยั่งยืน
- การพุงเปา: เปนกระบวนการที่ถูกนํามาใชในชุมชนขนาดกลางที่มีความหลากหลายนอย
มี เ ครื อข า ยเข มแข็ ง การทํ า กิ จ กรรมเนน ผลลัพธร ะยะสั้น และระยะกลาง เชน ชุมชนบานทุม จั งหวัด
ขอนแกน และชุมชนนากวมเหนือ จังหวัดลําปาง ชุมชนสามารถกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคไดตั้งแตเริ่มโครงการ และจากการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนและเครือขายเพื่อ
นํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน กลยุทธแบบพุงเปานี้มีการกําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งในชุมชน
และสภาพแวดลอมโดยรอบชุมชน การดําเนินกิจกรรมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวาเปนกิจกรรมในโครงการ
ชุมชนสุขภาพดี และประกาศให กลุ มเปาหมายมาเขารว มเพื่อใหความรู สรางความตระหนักเพื่ อ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- ดาวกระจาย: เปนกระบวนการที่ถูกนํามาใชในชุมชนขนาดใหญที่มีความหลากหลายมาก
การทํากิจกรรมเนนผลลัพธในระยะกลางและระยะยาว เชน ชุมชนโพหวาย จังหวัดสุราษฎรธานี มีการวาง
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจนเพื่อกําหนดการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนใน
พื้นที่ขนาดใหญ วางแผนการทํางานแบบหวังผลในระยะยาวมากกวาระยะสั้น โดยการจุดกระแสในพื้นที่
แบบดาวกระจาย และมีผูขับเคลื่อนหลักเปน อสม. กับสมาชิกในชมรมเครือขายตางๆ อาสาสมัครเหลานี้มี
ที่อยูอาศัยกระจายไปตามจุดตางๆ ของชุมชนตามพื้นที่ขนาดใหญ การจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหรือ
กระแสการเปลี่ยนพฤติกรรมอยางชัดเจนในระยะสั้นจึงไมชัดเจน แตในระยะกลางหรือระยะยาวเมื่อมีการ
เผยแพรความรูความเขาใจและกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมสมาชิกของชมรม หรือกลุม
ที่ตนเองดูแลอยูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบดาวกระจายไปเต็มพื้นที่ทั่วชุมชน
3) ขับเคลื่อนกลไก แตละชุมชนดําเนินการขับเคลื่อนแผนงานตามกลไกที่วางไวใหครอบคลุม
ปจจัยนํา ปจจัยเสริม และปจจัยเอื้อในชุมชน
กลไกสําหรับปจจัยนํา ไดแก การใหความรูรายบุคคล การเยี่ยมบาน และการจัดกิจกรรม
ฐานการเรียนรู
กลไกสําหรับปจจัยเสริม ไดแก การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนและ
มีสวนรวมของผูนําในหลายระดับ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกเทศบาล และปราชญชุมชน
การเทศนาธรรมของพระภิกษุสงฆเกี่ยวกับการบริโภคอยางเหมาะสม การมอบรางวัล และการมอบปาย
แสดงถึงการเขารวมหรือมีสวนรวมกับโครงการ
กลไกสําหรับปจจัยเอื้อ ไดแก ใหความรูแกผูขายอาหารและเจาของรานชํา/รานคา สงเสริม
ให มี ก ารจํ า หน า ยและจั ด บู ธ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารสํ า เร็ จ รู ป และกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ในราน สนับสนุนการขายอาหารเพื่อสุขภาพ หรือใชเครื่องปรุงที่มีสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในการปรุงประกอบอาหาร ตลอดจนแนะนําใหจําหนายเครื่องดื่มที่
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มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในราน รวมถึงติดปายประชาสัมพันธในรานคาชุมชน
และรอบชุมชน ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชุมชนและสถานที่โดยรอบ
4) ไขผลลัพธและถอดบทเรียน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการที่เห็นไดชัดเจนใน
ชุมชน ไดแก
- ผูที่เขารวมขับเคลื่อนโครงการ ไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว
มีการปรุงประกอบอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม
- ประชาชนในชุมชนเกิดการรับรู รูจัก และเขาใจเนื้อหาในฉลากหวาน มัน เค็ม และฉลาก
โภชนาการในเบื้องตน มากนอยแตกตางกันไปในแตละชุมชน และเกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากขึ้น
- เกิ ด กระแส “มื อ ไขว ” ซึ่ ง เป น ชื่ อ เรี ย กเล น ๆที่ ช าวบ า นในชุ ม ชนใช เ รี ย กสั ญ ลั ก ษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่พบในรานอาหาร/รานชํา
- รานอาหาร/รานขายของชําในชุมชน ชวยจัดรานคาและประชาสัมพันธใหลูกคาไดเขาถึง
ผลิตภัณฑอาหารที่เปนทางเลือกเพื่อสุขภาพ เกิดการมีสวนรวมระหวางกันระหวางภาคเอกชน รัฐ และ
ประชาชน
5) กาวตอไปเพื่อขยายผล การขยายผลการดําเนินโครงการมี 3 ประการ คือ การถอดและ
เผยแพรบทเรียนในพื้นที่นํารองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การขยายพื้นที่การดําเนินงาน และการเพิ่ม
ภาคีเครือขายในการดําเนินโครงการ อยางไรก็ดีมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับ ขนาดของสัญลั กษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ที่ปรากฎอยู บนฉลากของผลิ ตภั ณฑวามีขนาดเล็ ก และผลิตภัณฑที่มีสั ญลั ก ษณ
โภชนาการ “ทางเลื อ กสุ ข ภาพ” มี น อ ย รวมทั้ ง ไม พ บเห็ น การประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ สั ญ ลั ก ษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อโทรทัศนซึ่งเปนสื่อหลักที่ประชาทุกกลุม
สามารถเข า ถึ งได ง า ย จึ งมี ข อเสนอแนะว า ควรให มี การประชาสั มพั น ธ แ ละทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในสื่อโทรทัศน และควรพิจารณาเพิ่มขนาดของสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากของผลิตภัณฑ เพื่อใหงายตอการสังเกตเห็นของผูบริโภค
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คํานํา

โครงการชุมชนสุขภาพดีที่ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลากวา 4 เดือน เดินทางมาถึงจุดเสร็จสิ้น
อันเปนผลสัมฤทธิ์ของโครงการแลว รายงานฉบับนี้เปนเนื้อหาที่ไดจากการติดตามการทํางานในพื้นที่ของ
บวร.ร. ทั้ง 4 จังหวัด ตลอด 4 เดือนที่ผานมา ซึ่งผูวิจัยไดประมวลสิ่งที่เ กิด ขึ้น ในระหวางการดํา เนิ น
โครงการ จากประสบการณ ความคิด มุมมอง และความทรงจําตาง ๆ ที่ไดรับ ไปจนถึงผลลัพธที่เกิดจาก
การดําเนินโครงการ
ในฐานะผูติดตามและประเมินผล ประสบการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนเสมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันของผูวิจัยและผูคนในพื้นที่ ไมใชเพียงแตคณะทํางานที่ไดแสดงบทบาทของตัวเองในฐานะ “ผูให”
และมีประชาชนในชุมชนไดรับประโยชนในฐานะ “ผูรับ” เทานั้น แตคณะทํางานหรือ บวร.ร. ในแตละ
จั งหวั ด ต า งก็ ได มีโอกาสเปน “ผู รั บ ” จากประชาชนที่ไดเปน “ผูให ” บทเรีย นที่สําคัญแกกัน และกัน
จนกระทั่งในที่สุดแลว ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกชุมชน ลวนแลวแตเกิดบทเรียนอันมีคาใหแกผูเกี่ยวข อง
ทุกฝายไมวาจะเปนใครก็ตาม
การไดพบกับเครือขายที่มีความเขมแข็ง เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีจิตอาสาในการทําเพื่อผูอื่น
การใชความมุงมั่น ความคิดสรางสรรค เพื่อใหประสบผลสําเร็จ
การไดเรียนรูวิธีทํางานแบบงาย ๆ ไมซับซอน แตจริงใจ เขาถึงชาวบาน และประสบผลสําเร็จ
การไดเห็นความกลาหาญในการดําเนินงานวางแผนแบบหวังผลระยะยาว ทั้งที่อาจจะกระทบตอ
ผลระยะสั้นที่อาจจะไมปรากฎใหเห็นไดเดนชัด
เพราะทุกพื้นที่มีบริบทตางกัน มีกระบวนการขยายผลตอเนื่องตางกัน แตมีเปาหมายเดี ยวกัน
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน

คณะผูวิจัย
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วัตถุประสงค
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แนวทางการติดตามและตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปนฐาน
ทบทวนวรรณกรรม
สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรัง
สถานการณการบริโภคอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
การบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ฉลากผลิตภัณฑอาหาร
ภาครัฐกับการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับการบริโภค
PRECEDE - PROCEED Framework
ขอมูลชุมชนและการวินิจฉัยชุมชน
ขอนแกน : ชุมชนบานทุม หมู 1
ลําปาง : ชุมชนนากวมเหนือ
สระบุรี : ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2
สุราษฎรธานี : ชุมชมโพหวาย
การวัดและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ถอดบทเรียนโครงการชุมชนสุขภาพดี
ขอนแกน : ชุมชนบานทุม หมู 1
ลําปาง : ชุมชนนากวมเหนือ
สระบุรี : ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2
สุราษฎรธานี : ชุมชมโพหวาย
ตัวแบบกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาพดี
เรียนรูกาวยางที่เคยเดิน เพื่อสานตอชุมชนสุขภาพดี
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก ก แผนการดําเนินงานในแตละชุมชน
ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บขอมูล
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เครือขายและคณะทํางานเครือขาย บวร.ร. จําแนกตามชุมชน
จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของตัวอยางกอนและหลังดําเนินกิจกรรม
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อานฉลากผลิตภัณฑอาหาร/ฉลากโภชนาการ กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
รอยละของตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการอานฉลาก
โภชนาการถูกตอง กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
รอยละของตัวอยางของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
รอยละของตัวอยางที่มีพฟติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก
กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอาน
ฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
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ตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง
6
ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบเต็ม
22
ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบยอ
22
ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
23
ตัวอยางสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
27
กรอบแนวคิดการผลักดันขับเคลื่อนฉลากโภชนาการอยางงายสูการปฏิบัติ
31
PRECEDE – PROCEED Framework
35
ปายหนารานคาชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชนบานทุม
40
ปายใหความรูเกี่ยวกับฉลากและลดเสี่ยง ลดโรคภายในรานคาชุมชน ชุมชนบานทุม 40
ตราสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในรานคาชุมชน ชุมชนบานทุม
41
แผนปายประชาสัมพันธโครงการ ภายในวัดศรีบุญเรือง
42
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสําหรับเครือขาย บวร.ร.
44
กลยุทธปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชน
45
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพโดยชุมชน
47
แผนที่เดินดินชุมชนนากวมเหนือ
49
สถานที่สําคัญโดยรอบวัดนากวมเหนือ
50
ศาลาอเนกประสงคและสภากาแฟบริเวณหนาวัดนากวมเหนือ
50
ลานออกกําลังกายในชุมชนนากวมเหนือ
50
ตลาดสดชุมชนรถไฟใกลชุมชนนากวมเหนือ
50
นิทรรศการรณรงคงดทานรสหวานและดื่มน้ําอัดลม ในโรงเรียนลําปางกัลยาณี
51
อาหารกึ่งสําเร็จรูปที่วางขายในรานคาโรงเรียนลําปางกัลยาณี
51
อาหาร ขนมไทย ขนมปงปบแบงขาย ที่วางขายในรานคาโรงเรียนลําปางกัลยาณี
51
สินคาที่มีตราสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ไดรับความนิยมในราน
54
เอกภาพ
24 ขนมกรุบกรอบและอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่วางขายในรานคา โรงเรียนสุธีวิทยา
55
25 ผูนําโดยธรรมชาติในสังคมไทยของเครือขาย บวร.ร.
57
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บทนํา

บทนํา

ทั่วโลกกําลังตระหนักถึงภัยคุกคามจากปญหาพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม การละเลย
การออกกําลังกาย นําไปสูปญหาน้ําหนักมวลกายเกินจนเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน (Obesity) และโรคอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases - NCDs) ไดแก โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง จากขอมูลขององคการ
อนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ระบุวารอยละ 70 ของประชากรโลกที่เสียชีวิตจาก
โรคไมติดตอเรื้อรังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม และการละเลยการออกกําลังกาย
โดยมี 4 โรคหลัก คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง จากผล
ศึกษาความคุมทุนในการลงทุนดานสุขภาพที่ไดรับการตีพิมพลงในนิตยสาร Harvard Business Review
คาดวาจะมีผูปวยเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 4 โรคหลัก เพิ่มขึ้นจาก 28.3 ลานคนในป พ.ศ. 2563
เปน 38.3 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 คิดเปนมูลคาการสูญเสียทางเศรษฐศาสตรประมาณ 47 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ องคการอนามัยโลกคาดทํานายวาในป พ.ศ. 2574 ประชากรโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมองและโรคหัวใจจํานวน 23 ลานคน และมีการรายงานวากลุมประชากรในภูมิภาคเอเชียใตและ
ตะวันออกจะเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรังจํานวน 8.8 ลานคนในแตละป หรือเฉลี่ย 24,000 คนตอวัน
ขณะที่ยังมีประชากรอีก 130 ลานคน เปนกลุมเสี่ยงที่จะปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ทั้งโรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง
จากสถานการณดังกลาวทั่วโลก แมวาจะมีปจจัยหลายประการที่กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง
แตปจจัยที่ใกลตัวมากที่สุดคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม การละเลยการออกกําลังกาย
ความเครียด และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม จึงเรียกโรคไมติดตอเรื้อรังอีกชื่อหนึ่งวา “โรควิถีชีวิต”
สาเหตุหนึ่งของการปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังคือ พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ดังนั้นพฤติกรรม
การบริ โ ภคที่ เ หมาะสมและถู กตอง จึ งเปน สว นหนึ่งที่สามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือ
บรรเทาอาการของโรคได
พลั งชุ มชนนั บ ว า มี ความสํ า คั ญ อยา งยิ่ งต อ การขั บ เคลื่ อนให เ กิดชุ มชนสุ ขภาวะ ซึ่งชุมชนได
ตระหนักและเห็นความสําคัญจึงไดจัดกระบวนการตางๆ ใหเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยมุงเปาเพื่อลดความ
เสี่ ย งและภาวะแทรกซ อนจากโรคไม ติดตอเรื้อรังใหกับ สมาชิกของชุมชน โดยสรางความตระหนักรู
ถึงสถานการณสุขภาพของชุมชนตนเอง และเห็นความสําคัญของการเสริมสรางความรูความเขาใจและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน ผานกิจกรรมที่ชุมชนเปนผูกําหนดใหเหมาะสมกับ
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บทนํา

ความตองการและวิถีของชุมชน เพื่อสรางชุมชนที่ส ามารถดูแลตนเองและเกิดพฤติกรรมการบริโ ภค
อาหารและผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสม ดังนั้นกระบวนการของชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดเห็นความสําคัญของพลังของชุมชนในการขับเคลื่อน
ตนเองเพื่อจะไดใหสอดคลองกับวิถีและพลวัตของชุมชน จึงสนับสนุนใหชุมชนไดสรางกระบวนการภายใต
บริบทเฉพาะของแตละชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑอาหารของ
ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนของโรคไมติดตอเรื้อรัง ภายใตโครงการชุมชนสุขภาพดี
(Health for All) โดยความรวมมือของภาคีเครือขาย บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล (บวร.ร.) มีเปาหมาย
ใหชุมชนไดตระหนักรูถึงสถานการณสุขภาพของชุมชนตนเอง และเห็นความสําคัญของการเสริมสร าง
ความรู ความเข า ใจ และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและผลิ ตภั ณ ฑ อาหารของคน
ในชุมชน ผานการดําเนินกิจกรรมที่ชุมชนเปนผูกําหนดใหเหมาะสมกับความตองการและวิถีชีวิตของ
ตนเอง เพื่อสรางชุมชนที่สามารถดูแลตนเองและเกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสม
การขับเคลื่อนโครงการดั งกล าวเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน จึงจําเปนอยางยิ่ ง ที่ ควร
จะตองดําเนินการภายใตแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ดวยกระบวนวิถี
ชุ ม ชน (Area Based Development – ABD) ตลอดจนการออกแบบติ ด ตามประเมิ น โครงการให
สอดคล องไปกั บ หลั กการวิ จั ย เพื่ อการพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ (Area – Based Collaborative Research for
Development – ABC) อีกทั้งยังมีการนําแนวคิดการจัดการองคความรู (Knowledge management)
มาใช ในการติ ดตามการดํ า เนิ น กิ จ กรรมในพื้น ที่ การถอดบทเรี ย น และการสกัดองค ความรู เพื่อ ใช
ประโยชน ในการทบทวน เผยแพร และสรางพลังการกระตุน ใหป ระชาชนมีความรูและพฤติกรรมที่
เหมาะสมอยางเปนรูปธรรมสืบไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามการดําเนินโครงการชุมชนสุขภาพดี การดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑอาหารของคนในชุมชน
2. เพื่อประเมินความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร และการอานฉลากโภชนาการใน
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
3. เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการอานฉลากโภชนาการในกลุมเปาหมายที่
เขารวมโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
4. เพื่อถอดบทเรียนการดําเนินโครงการชุมชนสุขภาพดี
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วิธีดําเนินการ
การออกแบบการติดตามประเมินผล ใชรูปแบบวิธีการเก็บขอมูลแบบผสม (Mixed Method)
โดยกําหนดการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประชากรเปาหมาย
เป น ชุ ม ชนและประชาชนในชุม ชนที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม “ชุ ม ชนสุ ข ภาพดี ” (Health for All)
ในป 2561 ภายใตการสนับสนุนโครงการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผานสํานักงาน
สาธารณสุ ขจั งหวั ด โดยการประสานความร วมมื อของเครือข าย บ าน วั ด โรงเรี ยน และโรงพยาบาล
(บวร.ร.) จํานวน 4 ชุมชน ไดแก
1) ชุมชนบานทุม หมู 1 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
2) ชุมชนนากวมเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3) ชุมชนเปรมประชาคม หมู 2 อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
4) ชุมชนโพหวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ตัวอยางและการสุมตัวอยาง
ขนาดตัวอยางใชสูตรการประมาณคาสัดสวนที่ไมจํากัดจํานวนประชากร ในตําราของ Daniel
กําหนดคา p จากงานวิจัยของสลิสทิพย ชาญชัยวรวิทย พบสัดสวนของการบริโภคอาหารหวานและมัน
ในระดับไมเหมาะสม รอยละ 38.2 ดังนั้น p = 0.38
n = Z2α/2 × p × (1-p)
d2
แทนคาในสูตร
n = ((1.96)2 × 0.38 × (1-0.38)) / (0.05)2 ≈ 363
ดังนั้นขนาดตัวอยางไมควรนอยกวา 363 ตัวอยาง และเพื่อปองกันการไดรับขอมูลไมสมบูร ณ
จึงเพิ่มการเก็บขอมูลอีกประมาณรอยละ 10 รวมเก็บขอมูล 400 ตัวอยาง
การสุมตัวอยาง ตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชการสุมอยางงายจากประชาชนในชุมชน
ที่เขารวมกิจกรรมชุมชนละไมนอยกวา 90 ตัวอยาง จากพื้นที่ 4 ชุมชนที่เขารวมโครงการชุมชนสุขภาพดี
สําหรับตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ กําหนดกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ (1) กลุมแกนนํา
บวร.ร. ของแตละจังหวัด ไดแก ผูรับผิดชอบหลัก ผูนําชุมชน ครู บุคลากรทางสุขภาพ จังหวัดละ 4 คน
รวม 16 คน และ (2) ประชาชนในชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชนละ 10 คน รวม 40 คน

-3-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

บทนํา

เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลมี 3 ชนิด คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
และแบบบันทึกการดําเนินกิจกรรม (ภาคผนวก ข) รายละเอียดดังนี้
แบบสอบถาม “ความรู แ ละพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารและการอา นฉลากโภชนาการ/
ฉลากผลิตภัณฑอาหาร” ไดพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กอนการนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจริง มีการทํา face validity และทดลองใชกับผูที่ไมไดอยูในชุมชนที่เปนพื้นที่ศึกษา เพื่อดู
ความเขาใจของขอคําถาม ขนาดของตัวอักษร และระยะเวลาในการตอบขอคําถามทั้งหมด แบบสอบถาม
ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 55 ขอ แบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความพอเพียงของรายได โรคประจําตัว น้ําหนัก และสวนสูง ขอคําถามมี
ลักษณะใหเลือกตามตัวเลือกที่กําหนด และเติมขอความสั้น
สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ ฉลากอาหารอื่นๆ
มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ ประกอบดวย (1) ขอคําถามที่เกี่ยวกับความถี่ในการบริโภคอาหารใน 1 เดือนที่
ผานมา จํานวน 13 ขอ โดยใหเลือกจาก 3 ตัวเลือก คือ ความถี่ในการบริโภค 5-7 วันตอสัปดาห 1-4 วัน
ตอสัปดาห และ นานๆ ครั้ง/ไมเคย และ (2) ขอคําถามการปฏิบัติเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการ/
ฉลากอาหารอื่นๆ ใน 1 เดือนที่ผานมา จํานวน 11 ขอ ใหเลือก จาก 3 ตัวเลือก คือ ทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง
บางครั้ง และ ไมเคยเลย
สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑอาหารและการอานฉลากโภชนาการ มีขอ
คําถามจํานวน 22 ขอ ประกอบดวย (1) ขอคําถาม จํานวน 16 ขอ ใหเลือก จาก 3 ตัวเลือก คือ ใช ไมใช
และ ไมแนใจ และ (2) ขอคําถาม จํานวน 6 ขอ ใหเลือกจากคําตอบที่กําหนดไวแลว 3 ตัวอยาง โดยให
เลือกเพียงคําตอบเดียว
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) เปนแนวคําถามที่กําหนดขึ้น
เพื่อใหไดขอมูลตามความตองการ มี 3 ชุด คือ ชุดสําหรับสัมภาษณกลุมแกนนํา ชุดสําหรับสัมภาษณ
ประชาชน ชุดสําหรับผูประกอบการรานคาในชุมชน ในแตละชุดประกอบดวย ประเด็นหลักที่ตองการ
และตัวอยางคําถาม
แบบบันทึกการดําเนินกิจกรรม เปนแบบบันทึกจากการสังเกตการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน
โดยบันทึกวัตถุประสงคของกิจกรรม กลุมเปาหมาย รูปแบบการทํากิจกรรม และขอมูลการสังเกตจากการ
ดําเนินกิจกรรม
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การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลจากแบบสอบถาม ในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณจะถูกใหรหัสเปนตัวเลขและนํามาบันทึก
ลงในโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา สถิ ติ ไ ค-สแควร
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (t-test) กําหนดระดับนัยสําคัญที่นอยกวา 0.05
ขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา จากขอความบันทึกจากการสัมภาษณมาทบทวน
เพื่อใหเกิดเป นความเข าใจในภาพรวมของข อมูล ทั้ งหมด โดยพิจารณาในประเด็น ที่สํ าคัญของข อ มู ล
จัดกลุมเนื้อหาโดยรวบรวมขอความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาไวในกลุม
แลวจึงสรุปผล

แนวทางการติดตามและตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปนฐาน
ดวยการดําเนินโครงการชุมชนสุขภาพดี มุงใหพ้ืนที่ไดขับเคลื่อนโครงการภายใตวิถีของชุมชน
(ABD) ซึ่งเปนไปในแนวทางของการพัฒนาเชิงพื้น ที่ (ABC) ซึ่งมุงในการนํานโยบายสูการปฏิบั ติ ที่ให
ความสําคัญกับบริบททางสังคมมากกวาจะใชรูปแบบเดียวในการพัฒนาทุกพื้นที่ ดังนั้นพื้นที่หรือชุมชน
ตองตระหนักตอการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง อันผลสืบเนื่องจากการการบริโภคที่ไมเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม และการไมตระหนักตอความสําคัญและประโยชน
ของขอมูลทางโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร
ดวยความเขมแข็งของชุมชนที่เขารวมโครงการภายใตเครือขาย บวร.ร. ที่มุงใหเกิดชุมชนฉลาด
เลือก ฉลาดกิน เพื่อลดการเกิดโรคและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคไมติดตอเรื้อรัง ดังนั้นใน
การขับเคลื่อนโครงการชุมชนสุขภาพดีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนที่ตองวิเคราะหชุมชนและ
เครือขาย บวร.ร. เพื่อดึงศักยภาพมาใชในการดําเนินโครงการ และตองมีการสื่อสารกับประชาชนใน
ชุมชนอยางชัดเจนวาผูที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการคือ ประชาชนในชุมชน
หลั กสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ าให ได ผ ลลัพธตามความคาดหวังของโครงการคือ กลไกการขับ เคลื่อน ซึ่ง
จําเปนตองมีการเชื่อมตอใน 3 สวนสําคัญคือ (1) ขอมูล ไดแก ขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ของคนในชุมชน วิถีของคนในชุมชน (2) กลไก ซึ่งเปนความรวมมือของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บาน (ชุมชน) วัด โรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึงภาคีอื่นๆ ที่เขารวมสนับสนุนโครงการ เชน อบต. เทศบาล
ฯลฯ และ (3) กระบวนการ ซึ่งเปนการจัด การเรีย นรู และการสรางความสัมพั นธ เมื่อทั้งหมดมี ก าร
เชื่อมตอกันอยางสมบูรณแลว จะเกิดเปนกลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นแนวทางการทํ าความเข าใจใหตรงกัน ถึงบทบาทของแกนนํา บวร.ร. ในการขับเคลื่ อน
โครงการชุ ม ชนสุ ข ภาพดี คณะผู วิ จั ย จึ ง สร า งตั ว แบบการดํ า เนิ น งานโครงการโดยมี ชุ ม ชนเป น ฐาน
(ศูนยกลาง) (ภาพที่ 1) มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่และประชาชนในชุมชน โดยมีแกนนํา บวร.ร. และ
ภาคีตาง ๆ เปนเครือขายสุขภาวะเขามาเกื้อหนุนใหชุมชนเกิดการขับเคลื่อนตนเองไปสูการแกไขปญหา
ของชุมชนโดยใชขอมูลของชุมชนเปนฐาน ไดแก ขอมูลสุขภาวะในชุมชน (สถานการณการเจ็บปวยดวย
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โรคไมติดตอเรื้อรังของคนในชุมชน พฤติกรรมการกิน ขอมูลสุขภาพชุมชน จํานวนผูปวย ฯลฯ) ทุนชุมชน
(ภูมิปญญา กลุมเครือขาย ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณชุมชน ฯลฯ) เปาหมายของชุมชนซึ่ง
เปนความตองการของชุมชน (สัญญาประชาคม แผนแมบท แผนชีวิต แผนชุมชน ฯลฯ) มาวิเคราะห
เพื่อใหเห็นทิศทางการดําเนินโครงการ และบทบาทหนาที่ของแกนนํา บวร.ร. ในการเขามามีสวนรวม
กระตุนหนุนเสริม นั่นคือ เครือขาย บวร.ร. จะตองทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีความ
รอบรู ทางสุ ขภาพ (Health Literacy) สามารถคิดวิเคราะหเขาใจในปญหาและแนวทางในการแกไข
ปญหา ไตรตรอง และเลือกแนวทางที่เหมาะสมสําหรับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหมีสุข
ภาวะที่ ดี และสามารถบอกต อถึ งผลดีของการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมนั้น ตอบุคคลอื่น ได ผลจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน จะทําใหเกิดเครือขายสุขภาวะในพื้นที่ (ชุมชน) ที่มีความ
เขมแข็ง และการดําเนินโครงการไดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม วัดและประเมินผลได จะทําใหชุมชนและ
เครือขาย บวร.ร. นั้นเปนตนแบบการดําเนินงานใหกับชุมชนอื่นไดเขามาศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอกัน อันนําไปสูการเกิดเครือขายสังคมแหงการเรียนรูสุขภาวะในที่สุด นั่นก็คือการขยายผลของ
โครงการไปสูการเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคอยางยั่งยืน

ภาพที่ 1 ตัวแบบการดําเนินงานโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง
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ประเด็นการติดตามและประเมินผล
เพื่อใหแกนนํา บวร.ร. เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการให
สอดคลองกับแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ผูวิจัยจึงกําหนดประเด็นในการติดตามและประเมินผล
ไวดังนี้
1. การนําทุนชุมชนมาใชในการดําเนินงานโครงการฯ
2. การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ ความรูและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
3. ผลกระทบทั้งเชิงทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอสมาชิกในชุมชนที่ไมใชกลุมเปาหมาย
4. บทบาทและการมีสวนรวมของ บวร.ร. และภาคีอื่นๆ
5. กระบวนการเรียนรูของชุมชน และองคความรูที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
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ในส ว นนี้ จ ะนํ า เสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการชุมชนสุขภาพดี โดยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
- สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรัง
- สถานการณการบริโภคอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
- การบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
- ฉลากผลิตภัณฑอาหาร
- การจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับการบริโภค
- PRECEDE – PROCEED Framework

สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรัง
ทั่วโลกกําลังเผชิญกับภัยคุกคามกับปญหาที่ประชากรสวนใหญเกิดน้ําหนักมวลกายเกิน จนเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง รวมถึงภาวะไตวาย
เรื้อรัง จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) พบประชากรรอยละ
70 ของประชากรโลกเสี ย ชี วิ ต จากโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง (Non-Communicable Diseases, NCDs) 1
โดย WHO คาดทํานายวาภายในป พ.ศ. 2563 – 2568 จะมีผูปวยเสียชีวิตดวยโรค NCDs เพิ่มขึ้นจาก
28.3 ล า นคน เป น 38.3 ล า นคน และในภู มิภ าคแถบเอเชีย ใตและตะวัน ออกจะมี ผูเสีย ชีวิตดว ยโรค
ไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ถึ ง 8.8 ล า นคนต อ ป หรื อ คิ ด เฉลี่ ย ในแต ล ะวั น จะมี ผู เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวน 24,000 คน
ซึ่งเทียบเปนมูลคาการสูญเสียทางเศรษฐศาสตรประมาณ 47 ลานลานดอลลารสหรัฐ
ในประเทศไทยปจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับ 2
โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ได ร ะบุ ถึ ง 4 โรคหลั ก ที่ ทํ า ให เ กิ ด การป ว ยและตายของประชากร ได แ ก
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM) โรคหัวใจขาดเลือด
0

โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non - communicable Diseases: NCD) หมายถึง กลุมของโรคที่มีปจจัยสาเหตุการนําสูการเกิดโรคจากปจจัยเสี่ยง
รวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา เชน การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่เกิน ไมถูกสัดสวน และไมเหมาะสมทางโภชนาการ การขาดการออกกําลัง
กาย และความเครียด โดยมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม (Unhealthful lifestyles and environment) โรคใน
กลุมนี้ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง
1
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(Ischemic Heart Disease) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ซึ่งในชวงระยะเวลายอนหลังตั้งแตป พ.ศ 2557 ถอยหลังลงมาเปนระยะเวลา 5 ป พบอุบัติการณของ
การปวยดวยกลุมโรคไม ติดต อเรื้อรังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้น ในทุกเขตพื้น ที่ รวมถึงยังมีการ
เจ็บปวยตายในประชากรที่มีอายุที่นอยลงซึ่งพบในอายุเพียง 30 ป (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2560) ขอมูล
เหลานี้กําลังบงบอกความเกี่ยวพันระหวางโรค NCDs ที่สงผลกระทบทางดานลบกับสุขภาพของบุ คคล
และภาระทางเศรษฐกิจของรัฐที่ตองรับผิดชอบสูงขึ้น จนเกิดการศึกษาวิจัยขึ้นมากมายเพื่อหาแนวทางใน
การแกไขรวมกัน ผลของการศึกษาวิจัยทําใหทราบวา สาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังมีความ
เกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตของบุคคล ไมวาจะเปนการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม การละเลยการออก
กําลังกาย การมีภาวะเครียด หรือการดํารงอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ลวนแลวแตเปน ปจ จัย
ผลั กดั น ให บุ คคลเกิ ดโรค NCDs ขึ้ น และภายใตส ถานการณเชน นี้ถูกพบวาเกิดขึ้น ทั่ว โลกไมวาจะใน
สังคมไทยหรือสังคมใดในโลกตางก็เผชิญปญหาที่คลายคลึงกัน และทําใหหลายครั้งโรคไมติดตอเรื้ อรัง
ถูกขนานนามเรียกวา “โรควิถีชีวิต” เพราะมีปจจัยเกิดจากพฤติ กรรมของบุ คคล โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
“พฤติกรรมของการบริโภคอาหาร” โดยมีงานวิจัยสนับสนุนวาเปนสาเหตุหลักสําคัญที่สุดของการเกิด
โรค ดังนั้นการใหความตระหนักหรือใสใจตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคล จึงมีบทบาทสําคัญ
ที่จะสามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือบรรเทาความรุนแรงของกลุมโรคติดตอไมเรื้อรังได
สําหรับสถานการณความเกี่ยวโยงระหวางโรคที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมี
นัยยะที่สําคัญ มีทั้งหมด 5 โรค ดังนี้
(1) โรคอวน (Obesity) เปนโรคที่เกิดจากการมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน เนื่องจากมีไขมัน
สะสมตามอวัยวะตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากการที่รางกายไดรับพลังงานเกินกวาที่รางกายตองการ จึงมีการ
สะสมพลังงานสวนเกินนี้ไวในรูปของไขมันหรือเกิดจากความผิดปกติของรางกาย จากขอมูลขององคการ
อนามัยโลก และ Imperial College, University of London เผยแพรผลการศึกษาวาในป พ.ศ. 2558
ประชากรทั่วโลกเกือบ 2,000 ลานคน มีภาวะน้ําหนักเกิน ซึ่งในจํานวนนั้นมีคนเปนโรคอวนมากกวา 700
ลานคนทั่วโลก ในป พ.ศ. 2559 มีเด็กอายุ 5 – 19 ป เปนโรคอวนมากถึง 124 ลานคน เพิ่มขึ้น 10 เทา
ในชวง 40 ปที่ผานมา จากป พ.ศ. 2518 ซึ่งมีจํานวน 11 ลานคน นอกจากนี้เด็กประมาณ 200 ลานคน มี
น้ําหนักเกินในระดับปานกลางถึงรุนแรง จํานวนเด็กที่เปนโรคอวนเพิ่มขึ้นสูงมากในประเทศที่มีรายไดนอย
และปานกลาง โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา และแคริบเบียน (กรุงเทพธุรกิจ,
11 ตุลาคม 2560) ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนนับเปนวิกฤตการณดานสาธารณสุขของโลก ในประเทศ
ไทยก็เชนกัน ภาวะอวนของคนไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกป คนไทยมากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวนเพิ่มขึ้นสองเทาตัว เมื่อเปรียบเทียบใน 2 ทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2534 - 2552)
พบวาคนไทยมีภาวะอวนสูงสุดเปนอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต คือรอง
จากประเทศมาเลเซียเทานั้น ภาวะอวนหรือโรคอวนมีความสัมพันธกับโรคไมติดตอเรื้อรังในหลายโรค
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เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ โรคขอกระดูกเสื่อม โรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง
(2) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เกิดจากการเสียสมดุลของการใชน้ําตาลในเลือด
หรือเปนภาวะความบกพรองของรางกายในการสรางฮอรโมนอินซูลินที่ลดลงหรือสรางไมไดเลย จนมีผล
ตอกระบวนการนําน้ําตาลกลูโคสเขาสูกระแสเลือด ซึ่งพบวาคนสวนใหญมักปวยเปนโรคเบาหวานชนิด
ที่สอง ขณะทีส่ ถานการณการเกิดโรคเบาหวานมีรายงานพบผูปวยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากในป
พ.ศ. 2552 ที่มีจํานวน 108 ลานคน เพิ่มขึ้นเปน 422 ลานคน ในป พ.ศ. 2557 ตลอดจนมีผูเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวานถึง 1.5 ลานคน อีกทั้งยังมีอัตราการตายดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นทุกป
จากรอยละ 8.80 ในป พ.ศ. 2556 และในป พ.ศ. 2557 – 2558 เพิ่มเปนรอยละ 15.48 และ 19.59
ตามลําดับ นอกจากนี้จากการรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในป พ.ศ. 2556 พบวา
โรคเบาหวานเป น สาเหตุ ก ารตายของประชากรไทยเพศชาย เป น อั น ดั บ ที่ 8 (ร อ ยละ 4.1) และ
ในเพศหญิงเปนอันดับที่ 3 (รอยละ 8.7) การสูญเสียปสุขภาวะของประชากรไทยในเพศชายเปนอันดับ
ที่ 7 (รอยละ 3.9) เพศหญิง อันดับที่ 2 (รอยละ 7.9) และในป พ.ศ.2560 โรคเบาหวานไดกลายเปนภาระ
โรคอั น ดั บ ที่ 1 ในเพศหญิ ง เป น ป ญ หาทางสุขภาพทั้ง การเสีย ชีวิตและภาระการปว ยของประชากร
สวนเพศชายพบภาระการปวยดวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2559
พบอัตราตายดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 22.3 ตอแสนประชากร และหากพิจารณาอัตราตายกอนวัย
อันควร 2 จากโรคเบาหวานเพิ่ มเปน 20.6 ตอแสนประชากร โดยเฉพาะในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ
จะพบว า มี ก ารเสี ย ชี วิ ต ด ว ยโรคเบาหวานสู ง กว า พื้ น ที่ อื่ น ๆ รวมทั้ ง ยั ง เป น สาเหตุ ใ ห มี ก ารเสี ย ชี วิ ต
กอนวัยอันควรอีกดวย (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
(3) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เปนโรคที่ตรวจพบไดจากการวัดความดันโลหิต
ไดในระดับที่สูงกวาปกติเรื้อรังอยูเปนเวลานาน องคการอนามัยโลกกําหนดไวตั้งแต พ.ศ.2542 วาผูใดก็
ตามที่มีความดันโลหิตวัดไดมากกวา 140/90 มม.ปรอท ถือวาเปนโรคความดันโลหิตสูง อยางไรก็ดีใน
สถานการณ โ ลกพบว า มี ผู ที่มีความดั น โลหิตสูงมากถึงพัน ลานคน 2 ใน 3 อยูในประเทศกําลังพัฒ นา
ขณะที่ในประเทศไทยภาวะความดันโลหิตสูงถือเปนปจจัยสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมีสถิติที่สํานักโรคไมติดตอสํารวจไวในป พ.ศ.2560 ซึ่งแสดงถึงความชุกที่
เพิ่มขึ้นของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรที่ มีอายุตั้งแต 15 ป พบรอยละ 24.7 โดยภาคเหนือพบ
สัดสวนของความชุกของโรคมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต ทั้งนี้ในบริเวณเขตสุขภาพพื้นที่ในจังหวัด
ตรั ง พั ทลุ ง สงขลา สตู ล ป ตตานี ยะลา และ นราธิว าส มีป ระชากรเสีย ชีวิตกอนวัย อัน ควรด ว ยโรค
ความดันโลหิตสูงสุด สอดคลองกับประชากรวัยผูใหญที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงทั่วทั้งโลกที่พบวา
ความดันโลหิตสูงไดกลายเปน 1 ในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร อยางไรก็ตามสาเหตุหลัก
1

2

อายุ 30 - 69 ป
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ของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงพบวามาจากพฤติกรรมและการใชชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มี
โซเดียมสูงหรืออาหารรสเค็มจัด รับประทานผักและผลไมที่มีรสหวานนอยไมเพียงพอ ภาวะอวน ขาดการ
ออกกําลังกาย และมีภาวะเครียด ในขณะที่การมีอายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุสงผลใหความดัน
โลหิตเพิ่มสูงขึ้นไดเชนกัน ความดันโลหิตสูงเปนภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ เปนสาเหตุ
ใหเกิดหัวใจลมเหลว หลอดเลือดสมองแตก/ ตีบ (Stroke) โรคเบาหวาน และมีแนวโนมเปนโรคไตวาย
ระยะสุดทายตามมา อยางไรก็ดีคนสวนใหญที่มีความดันโลหิตสูงมักไมรูตัววาเปนโรค ครั้งเมื่อรูตัววาเปน
สวนมากจะไมไดรับการดูแลรักษา จึงมีสวนตออาการหรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและทําใหผลการรักษา
ไมดีเทาที่ควร
(4) โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง (Hypercholesterolemia) เป น โรคที่ มี ร ะดั บ ไขมั น ผิ ด ปกติ
ในเลือด (Dyslipidemia) สูงกวาคาที่ถูกกําหนดขึ้ น ซึ่งคาปกตินี้ไดมาโดยการเก็ บข อมูล ทางสถิ ติ ข อง
ระดับไขมันในเลือดของคนทั่วไป ทําใหทราบถึงความเกี่ยวของของไขมันในเลือดสูง ซึ่งสงผลใหเกิดความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา สําหรับสาเหตุของไขมัน
ในเลือดสูง สวนใหญเกิดจากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว การดื่มแอลกอฮอล
ขาดการออกกํ า ลั งกาย หรื อผู ที่เ ป น โรคไมติดตอเรื้อรังอื่น เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง
เนื่องจากเปนโรคใกลตัวที่เกิดไดงายจากปริมาณไขมันสวนเกินจากอาหารที่รับประทานในแตละวัน ดังนั้น
จึงเปนโรคที่พบไดบอยมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถานการณโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศ
ไทย พบว า ในช ว งป พ.ศ. 2555 – 2558 อั ต ราตายด ว ยโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจต อ ประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้น ในป พ.ศ.2558 พบอัตราการตายเทากับ 28.92 ตอแสนประชากร และในรายงานของสํานั ก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบวา อัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ. 2557 – 2559 เทากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามลําดับ ในป พ.ศ.
2560 มีรายงานประจําปแสดงใหเห็นวาโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการตายสูงที่สุดใน 5 โรคไมติดตอ
เรื้อรัง 3 ทั้งนี้ในระหวางป พ.ศ. 2555 – 2559 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
31.7 ตอแสนประชากร ในป 2555 เปน 48.7 ตอแสนประชากรในป 2559 รวมถึงพบอัตราตายกอนวัย
อันควรจากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มจาก 33.4 ตอแสนประชากรในป 2555 เปน 45.3 ตอแสนประชากร
ในป 2559 สําหรับในระดับพื้นที่เขตสุขภาพพบวาอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองมีเพิ่มขึ้นในทุกเขต
สุขภาพ โดยพบสูงที่สุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 34 รองลงมาคือ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 45 (สํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เห็นไดวาอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกป
และมีอัตราตายมากกวาโรคเบาหวานเปน 1.5 – 2 เทาตัว
2

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง
เขตสุขภาพที่ 3 ไดแก ชัยนาท นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร
5 เขตสุขภาพที่ 4 ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี นครนายก ลพบุรี และสระบุรี
3
4
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(5) โรคไตเรื้ อ รั ง (Chronic Kidney Disease) เป น สภาวะที่ ไ ตถู ก ทํ า ลายจนทํ า ให
ความสามารถของการทํางานในไตลดลง ไมวาจะเปนการรักษาสมดุลของเหลวในรางกาย การควบคุมน้ํา
และแรธาตุตางๆ ในเลือด และการกําจัดของเสียออกจากเลือด เปนตน สําหรับสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิด
โรคไตเรื้อรังนั้นพบวามีสวนมาจาก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอวน ขอมูลจากกระทรวง
สาธารณสุขป พ.ศ. 2558 พบวาคนไทยปวยเปนโรคไตเรื้อรังถึงรอยละ 17.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง หรือ
ประมาณ 8 ลานคน โดยสถานการณโรคไตถื อเปน ปญหาใหญในระดับ ทั่วโลกในรอบ 10 ปที่ผานมา
เพราะเป น โรคต อเนื่ อ งที่ ทํา ให เ กิ ดโรคไมติ ดต อเรื้ อรัง อื่น ๆ มี ผ ลการศึกษาวิจัย ที่ผานมาพบวา คนที่
รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเปนประจํา จะมีโอกาสเปนโรคหัวใจและเสียชีวิตสูงกวาคนที่รับประทาน
อาหารที่มีโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งโซเดียมเปนสวนหนึ่งของสารที่นํามาใชปรุงรสหรือถนอม
อาหาร ตั้งแต น้ําปลา กะป ผงชูรส ผงฟู เปนตน ดวยเหตุนี้โซเดียมจึงเปนสารที่แฝงอยูในอาหารชนิด
ตางๆ ตามทองตลาดและงายตอการรับเขาไปในรางกาย มีผลการสํารวจของกรมอนามัยรวมกับสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาคนไทยสวนใหญรับประทานโซเดียมมากถึงสองเทาของปริมาณที่
แนะนํา และอาจเปนเหตุผลใหพบผูปวยไตเพิ่มขึ้นถึงปละประมาณ 10,000 ราย มีการเปดเผยขอมูลของ
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรที่แสดงใหเห็นวามีผูปวยรอการผาตัดเปลี่ยนไตใหมราว 40,000 ราย และ
ใชงบประมาณในการบําบัดทดแทนไตในสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนามากกวา 3,000 ลานบาทตอป

สถานการณการบริโภคอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
แมวาโรคไมติดตอเรื้อรังไมไดมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารเพียงอยางเดียว แตการบริโภค
อาหารที่มีโภชนาการไมเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ได มีผลการสํารวจการบริโภคอาหารของประชากรป พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบคนไทย
บริโภคอาหารที่มีพลังงานสูง อาหารจานดวน อาหารสําเร็จรูป ขนม เครื่องดื่มรสหวาน และน้ําอัดลม
มากขึ้น ประชากรวัยเด็ก (อายุ 6 - 14 ป) มีอัตราการบริโภคอาหารวางสูงสุดถึงรอยละ 89.2 รสชาติ
อาหารมื้อหลักที่รับประทานเปนประจําสวนใหญคือ รสจืด รองลงมาคือ รสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม และ
รสเปรี้ยว ตามลําดับ และเกือบทุกกลุมอายุสวนใหญซื้ออาหารโดยคํานึงถึงความชอบเปนอันดับแรก
อาหารในกลุ มที่ ส งผลเสี ย ต อสุขภาพ ไดแก กลุมอาหารที่มีไขมัน สูง พบประชากรสว นใหญ
มีความถี่ในการรับประทาน 1 - 2 วัน/สัปดาห ในกลุมขนมหรือขนมกรุบกรอบ พบวามากกวาครึ่งหนึ่ง
(รอยละ 51.7) ไมรับประทาน สําหรับกลุมอาหารประเภทจานดวนทางตะวันตกพบวา มากกวา 2 ใน 3
ที่ไมรับประทานอาหารจานดวน มากกวา 4 ใน 5 ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 2 ใน 5 ไมรับประทาน
อาหารสําเร็จรูป แตที่นาสนใจคือกลุมอาหารสําเร็จรูป เชน อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง อาหารพรอมปรุง
แชเย็นตามรานสะดวกซื้อ กําลังเปนที่นิยมของคนทั่วไปเนื่องจากการสํารวจพบวาประชากรสวนใหญ
(รอยละ 46.6) รับประทาน 1 - 2 วันตอสัปดาห (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560)
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ตารางที่ 1 ความถี่ในการบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ตามกลุมอาหาร
ความถี่ในการบริโภค (วันตอสัปดาห)
กลุมอาหาร
ไมทาน 1 – 2 3 – 4 5 – 6 ทุกวัน
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
11.8 46.1 26.0
8.4
7.7
เนื้อปลาและเนื้อสัตวไมติดมัน
1.9
38.7 37.6 12.4
9.4
อาหารทะเล
22.7 57.6 14.9
3.1
1.7
อาหารกลุมไข
1.6
32.8 35.7 15.3
14.6
นมและผลิตภัณฑจากนม
29.4 36.0 15.3
5.9
13.4
อาหารไขมันสูง
22.6 51.6 18.5
3.6
3.7
ขนมสําหรับทานเลนหรือขนมกรุบกรอบ
51.7 32.7
9.2
2.4
4.0
อาหารประเภทจานดวนทางตะวันตก
70.5 25.4
3.0
0.7
0.4
ผักและผลไมสด
1.2
13.8 24.5 19.4
41.1
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
23.8 30.3 16.5
5.9
23.5
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และกลุมแรธาตุวิตามิน
78.4 14.2
3.4
1.0
3.0
อาหารสําเร็จรูป 6
40.7 46.6
8.9
1.9
1.9
5

ที่มา : การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ
ภาวะน้ําหนักเกินมีสวนสําคัญทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังอื่น ๆ ตามมาเปนอยางมาก เนื่องจาก
ภาวะน้ําหนักเกินมีความเสี่ยงสัมพัทธ (Relative Risk) ในการเจ็บปวยดวยโรคหรืออาการผิดปกติตาง ๆ
มากกวาคนที่มีดัชนีมวลกายเหมาะสม ปจจัยหลักที่ทําใหมีภาวะน้ําหนักเกิน ไดแก พฤติกรรมการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งแวดลอมดานอาหาร คานิยมและทัศนคติ ซึ่งเกี่ยวของกับการบริโภคอาหารทั้งสิ้น
พฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหารและเครื่องดื่ม มีสว นสําคัญ ที่ทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกิน และ
โรคอวน เมื่อผูคนนิยมมาบริโภคอาหารนอกบานและซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จมาบริโภคมากขึ้น เด็กบริโภค
ผักนอยลง แตบริโภคอาหารไขมันสูงและขนมกรุบกรอบมาก สวนคนวัยทํางานประมาณ 1 ใน 3 ยังคงมี
พฤติกรรมการดื่มน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานเปนประจําทุกวัน หากพิจารณาคาใชจายดานอาหาร
ของครัวเรือนไทยเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2545 และ 2555 พบวาคาใชจายสําหรับอาหารสําเร็จรูป
ที่ซื้อมาบริโภคที่บานมีสัดสวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายสําหรับขาว แปง และผักที่ใชสําหรับการปรุง
อาหารเองในครัวเรือนมีสัดสวนลดลง ซึ่งอาหารนอกบานหรือการบริโภคอาหารสําเร็จรูปมักจะมีพลังงาน
สูงกวาอาหารปรุงเอง เนื่องจากมีการใชน้ํามันในการปรุงประกอบอาหารมากกวา
6

กลุมอาหารสําเร็จรูป/ อาหารกระปอง/ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง/ อาหารพรอมปรุงแชเย็น/ อาหารแปรรูปจากผัก ผลไม/ อาหารกึ่งสําเร็จรูป
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ในแงของประเภทอาหารที่บริโภคพบวา เด็กวัย 6 - 14 ป มีสัดสวนการบริโภคผักและผลไม
ทุกวันนอยที่สุด แตบริโภคอาหารไขมันสูงและขนมกรุบกรอบเปนประจําทุกวันมากที่สุด นอกจากนี้การ
ดื่มน้ําอัดลมที่อุดมไปดวยน้ําตาลเปนประจํา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคอวนและภาวะน้ําหนักเกินได
อยางรวดเร็ว ประเทศไทยมีปริมาณการดื่มน้ําอัดลมตอคนสูงที่สุดในประเทศตะวันออกเฉียงใตคือมากถึง
41 ลิตรตอคนตอป นอกจากน้ําอัดลมแลว ปจจุบันยังมีเครื่องดื่มรสหวานใหเลือกจํานวนมาก โดยพบ
รายงานวากลุมวัยทํางานประมาณ 1 ใน 3 ดื่มเครื่องดื่มอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานเปนประจําทุกวัน
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
สิ่ งแวดลอมดา นอาหาร เป น อีกปจ จัย หนึ่งที่มีอิทธิ พลตอ พฤติก รรมการบริโ ภคอาหารของ
ประชากรในสังคม วิถีชีวิตที่เรงรีบ ทําใหตองเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่หาซื้อไดงาย สะดวกรวดเร็ว
ไมวาจะเปนจากรานอาหาร หรือจากรานสะดวกซื้อ
ธุรกิจรานอาหารที่เปนเครือขายในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป โดยมีมูลคา
ตลาดในป พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น 97.43 พันลานบาท เปนอาหารฟาสตฟูดประเภทไกและเบอรเกอรเปนหลัก
(รอยละ 20) ขณะที่รานสะดวกซื้อในประเทศไทย มีจํานวนตอประชากรมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงใต คือ 12.6 รานตอประชากรแสนคน มีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดและทุกอําเภอ อาหารสวนใหญ
มาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน ขนมกรุบกรอบ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เครื่องดื่มรสหวาน
สําหรับสิ่งแวดลอมดานอาหาร ในกลุมเด็กนักเรียนพบวา บริเวณโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเลือก
ซื้ อ อาหารและของว า งเป น อย า งมาก จากการสํ า รวจพบว า มี โ รงเรี ย นที่ จํ าหน าย ขนมป ง ไอศกรี ม
ผลไมดอง และของทอดตางๆ เปนจํานวนมาก โดยมีมากกวาโรงเรียนที่จําหนายผลไมสด
โฆษณาเปนอีกปจจัยหนึ่ง เนื่องจากการแขงขันสูงขึ้นจึงทําใหธุรกิจอาหารตองใชกลยุทธมากมาย
เพื่อเขาถึงกลุมลูกคา ในป พ.ศ. 2552 มูลคาโฆษณาอาหารทั้งหมดสูงถึง 17.8 พันลานบาท โดยมากกวา
1 ใน 4 เปนการโฆษณาน้ําอัดลมและขนมขบเคี้ยว การสงเสริมใหประชาชนบริโภคอาหารใหเหมาะสม
เพื่อปองกันภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน จะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังอื่นตามมา
ดังนั้นการมุงสรางความรูความเขาใจทางโภชนาการแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ แตจําเปนตองเขาใจถึง
สิ่งแวดลอมดานอาหารของประชาชนควบคูไปดวย เพื่อควบคุมภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คานิยม และทัศนคติ การปรุงอาหารและทัศนคติตอการบริโภคอาหารนอกบาน เปนปจจัยหนึ่ง
ที่อธิบายสถานการณโรคอ วนในคนไทย จากผลการสํ ารวจพบคนในกรุ งเทพมหานครและภาคกลาง
มีความชุกโรคอวนสูงที่สุด เนื่องจากปรุงอาหารที่บริโภคเปนประจําดวยวิธีการผัดและทอดเปนสัดสวน
สูงมาก และมีแนวโนมที่จะบริโภคอาหารนอกบานหรือซื้ออาหารสําเร็จรูปมาบริโภคที่บานมากกวาปรุง
อาหารบริโภคเอง ซึ่งแตกตางจากคนไทยในภูมิภาคอื่นอยางชัดเจน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) อีกทั้งคนไทยยังใหความสําคัญกับคุณคาทางโภชนาการของอาหารนอยกวา
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ความอยากหรือความชอบที่จะกิน ธรรมเนียมการจัดหาอาหารวางหรืออาหารนอกมื้อระหวางพักเรียน
พักการทํางาน หรือระหวางการประชุมสัมมนา ก็เปนอีกประเด็นที่อาจเพิ่มภาวะอวน
ปญหาเด็กอวน สวนหนึ่งเปนผลจากทัศนคติและคานิยมที่วา เด็กจ้ําม่ําคือเด็กนารัก ยิ่งอวนยิ่ง
แสดงวามีสุขภาพดี แข็งแรง และเมื่อโตขึ้นก็จะผอมเอง เปนทัศนคติที่ไมถูกตอง การเปนตนแบบที่ดี
โดยเฉพาะในเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายของพอแมหรือผูเลี้ยงดู
นับเปนปจจัยที่สําคัญตอภาวะโภชนาการของเด็ก โดยเฉพาะภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงในสังคม
และครอบครัวไทยที่นิยมมีลูกจํานวนนอยลง ทําใหการเอาใจใสเลี้ยงดูดวยทัศนคติไมถูกตองดังกลาว
มีมากขึ้น ซึ่งอาจเกินความตองการทางโภชนาการของเด็กและนําไปสูโรคอวนในอนาคตได

การบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
การบริโภคอาหารที่มีรสหวาน
การบริโภคอาหารที่มีรสหวานหรือมีนํ้าตาลในปริมาณมากยอมสงผลเสียตอรางกาย เนื่องจาก
ระดับปริมาณน้ําตาลในรางกายจะมีมากเกินไปทําใหไมเปนผลดี และเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในทางการแพทยสารใหความหวานแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก สารใหความหวานที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ (Nutritive Sweetener) และสารใหความหวานที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (Nonnutritive
Sweetener) สารให ความหวานที่ มี คุ ณค าทางโภชนาการที่รู จั กกั น ดี และใช กัน ทั่ ว ไป ได แก น้ําตาล
(Sugar) ถาใชคําวา Sugar หมายถึง น้ําตาลซูโครส ซึ่งเปนน้ําตาลทรายที่ใชปรุงอาหาร นอกจากนี้ยังมี
น้ําตาลอื่น ๆ อีก เชน น้ําตาลฟรุคโตสพบในผัก ผลไม น้ําตาลมอลโตสมีมากในน้ํานมน้ําตาลจั ด เป น
อาหารประเภทคารโบไฮเดรต ซึ่งอาหารประเภทคารโบไฮเดรตทุกชนิดจะถูกแปลงเปนน้ําตาลกลูโคส
เพื่อนําไปใชเปนพลังงานของสมองและระบบตาง ๆ ของรางกาย
ผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูที่เปนโรคเบาหวานมีการโฆษณาวาปราศจากน้ําตาล หมายถึง การไมมี
น้ํ า ตาลซู โ ครส เพราะส ว นใหญ แ ล ว จะใช ฟ รุ ค โตสแทน การรั บ ประทานน้ํ า ตาลฟรุ ค โตส
มีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นนอยกวาการรับประทานแปงและซูโครส ดังนั้นจึงถูกนํามาเปนสวนผสม
ในอาหาร ขนม เช น ลู ก กวาด แยม เครื่ อ งดื่ ม สํ า หรั บ ผู ที่ เ ป น โรคเบาหวาน ฯลฯ อย า งไรก็ ต ามถ า
รับประทานน้ําตาลตาง ๆ มากกวารอยละ 20 ของพลังงาน จะมีผลเพิ่มระดับไขมันโคเลสเตอรอลรวม
และโคเลสเตอรอลที่ไมดี (LDL) ซึ่งถาโคเลสเตอรอลรวมและโคเลสเตอรอล LDL สูงก็จะยิ่งเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) อยางไรก็ดี
น้ําตาลบางชนิดก็ยังคงมีประโยชนกับรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําตาลที่ไดมาจากธรรมชาติ เชน น้ําผึ้ง
หรือน้ําตาลที่อยูในผักผลไมบางชนิด ซึ่งเปนสวนสําคัญในการชวยตานอนุมูลอิสระที่เปนสาเหตุหลัก ๆ
ของโรคมะเร็ง
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การบริโภคความหวานใหเหมาะสมจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการมีสุขภาพดี แตอาหารรสหวาน
เปนที่ชื่นชอบของเด็กและผูใหญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงใหคําแนะนําใน
การบริโภครสหวานสําหรับผูบริโภคทั้งที่เปนเด็กและผูใหญไว ดังนี้
สํ า หรั บ เด็ ก ควรฝ กให รั บ ประทานขนมหลังอาหารมื้อหลักเทานั้น หากตองการรับ ประทาน
อาหารวางควรเลือกอาหารวางจําพวกผลไมหรือธัญพืช เชน ถั่ว ขาวโพด ไมควรเลือกขนมกรุบ กรอบ
ใหเด็ก และควรเวนใหหางจากมื้ออาหารหลักพอควร เพื่อจะไดรับประทานอาหารในมื้อหลักไดเต็มที่
ฝกใหแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง หรืออยางนอยควรบวนปาก สัดสวนของพลังงานที่ไดรับ
จากขนมหวานไมควรเกินรอยละ 20 ของพลังงานที่ไดรับจากการรับประทานอาหารทั้งหมดในแตละวัน
ควรให เ ด็ ก รั บ ประทานผลไม ส ด ขนมป ง กรอบแบบโฮลวี ท และนมรสจื ด ไม ค วรให ดื่ ม น้ํ า อั ด ลม
ใหรับประทานไอศกรีมไดนาน ๆ ครั้ง สรางนิสัยในการรับประทานผลไมแทนขนมหวานหลังมื้ออาหาร
งดการใหขนมหวานเปนรางวัลแกเด็ก
สําหรับผูใหญควรกินน้ําตาลไมเกิน 6 ชอนชา หรือ 24 กรัมตอวัน ควรเลือกผลไมสดน้ําตาลนอย
ดีกวารับประทานในรูปแบบน้ําผลไม ควรหลีกเลี่ยงน้ําอัดลมและขนมหวานทุกชนิด ไมควรรับประทาน
ของหวานตอนดึก และพิจารณาเลือกรับประทานที่มีน้ําตาลนอยที่สุด ควรบริโภคอาหารคารโบไฮเดรต
ไมขัด สี มี กากใยสู ง เช น ถั่ ว เมล็ ดแห งตาง ๆ ขาวซอมมือ ธัญ พืช ตาง ๆ รับ ประทานผลไม เชน ฝรั่ง
มะละกอ สม แอปเปล แทนขนมหวานหลังมื้ออาหาร ซึ่งมีเสนใยอาหารที่ชวยลดการดูดซึมน้ําตาลใน
รางกาย และชวยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไมใหสูงขึ้นเร็วเกินไป แปรงฟนหรือบวนปากทันทีดวยน้ํายาบ
วนปาก เนนการรับประทานผลไมที่ไมหวานจัด เชน มะมวงดิบ สมโอ ออกกําลังกายเพื่อชวยใหเกิดการ
เผาผลาญน้ําตาลสวนเกินไมใหมีการเปลี่ยนรูปและสะสมอยูในรางกาย ตรวจสุขภาพดูปริมาณน้ําตาลใน
เลือดทุกป เพื่อปองกันการเปนโรคเบาหวาน อานฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑใหครบถวนกอนซื้อหรือ
บริโภคเสมอ เพื่อใหทราบถึงปริมาณที่แนนอนของน้ําตาลในผลิตภัณฑ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่
มีปริมาณน้ําตาลสูง

การบริโภคไขมัน
ไขมันในอาหารมีทั้งชนิดที่เปนประโยชน เชน กรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acids)
ชนิดตาง ๆ เชน โอเมกา 3 โอเมกา 6 และไขมันชนิดที่เปนโทษตอรางกาย เชน ไขมันอิ่มตัว และไขมัน
ชนิดทรานส ไขมันมีทั้งขอดีและขอเสียตอรางกาย ถามีมากเกินไปจะกอใหเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
หัวใจและสะสมอยูตามบริเวณตาง ๆ ในรางกาย ในขณะที่ไขมันมีขอดีอยูหลายประการ เชน ไขมันเปน
สวนประกอบสําคัญของเซลลซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุดของรางกาย เปนสวนประกอบของฮอรโมนชนิดตางๆ
ไขมันสะสมยังใหประโยชนในการเพิ่มความอบอุนใหแกรางกาย และเปนแหลงพลังงานสํารองที่สําคัญ
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ดังนั้นการเลือกชนิดของอาหารที่ประกอบดวยไขมันที่เปนประโยชน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดที่เปนโทษ
เปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหไดรับประโยชนจากไขมันมากที่สุดและไดรับโทษจากไขมันนอยที่สุด
ไขมั น เป น แหล งพลั งงานสะสมที่ดีที่สุด ใหพลังงานสูงที่สุด เมื่อเทีย บกับ สารอาหารชนิดอื่น
เมื่อเราไดรับสารอาหารชนิดใดก็ตามเกินความตองการของรางกาย ไมวาจะเปนคารโบไฮเดรตในรูปของ
แปงและน้ําตาล หรือโปรตีนในรูปของเนื้อสัตว สารอาหารเหลานี้สามารถเปลี่ยนไปอยูในรูปของไขมัน
ปริมาณไขมันที่รับประทานตอวันอาจไมสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงของชนิดไขมันในเลือดรวมถึง
อาจไมสัมพันธโดยตรงตอการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ แตสิ่งที่สงผลชัดเจนคือ ชนิดของ
กรดไขมันที่รับประทาน ดังนั้นการเลือกชนิดของไขมันในอาหารที่รับประทานในแตละวันจึงเปนสิ่งสําคัญ
และควรหลีกเลี่ยงไขมันชนิดที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ โดยอาหารที่มีไขมันอันตรายดังกลาว มีดังนี้
อาหารที่ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acids) เชน ไขมันสัตว น้ํามันจาก
สัตว ไขแดง น้ํามันจากพืชบางชนิด เชน น้ํามันปาลม จากการศึกษาพบวาอาหารที่มีสวนประกอบของ
กรดไขมันชนิดนี้เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หากแทนที่อาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัว
ด ว ยอาหารที่ มี ก รดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว หลายตํ า แหน ง (Polyunsaturated Fatty Acids) ในปริ ม าณที่ ใ ห
พลังงานเทากัน จะชวยลดระดับโคเลสเตอรอลที่ไมดี (LDL) รวมถึงชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ดังนั้นจึงไมควรรับประทานอาหารที่ประกอบดวยไขมันอิ่มตัวมากกวารอยละ 10 ของ
พลังงานที่ควรไดรับตอวัน
อาหารที่ประกอบดวยกรดไขมันชนิดทรานส (Trans – Fatty Acids) ไขมันชนิดนี้เกิดจากการ
นําน้ํามันพืชมาผานกรรมวิธีทางเคมีใหมีความคงตัวดีขึ้น ไมเปนไข ไมมีกลิ่นหืน และทนความรอนสูงได
ซึ่งเปนการเพิ่มความสะดวกในการนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไขมันแปรรูปดังกลาว เชน เนยเทียม
มาการีน เนยขาว (Shortening) จึงพบไขมันชนิดนี้ไดมากในอาหารจําพวกเบเกอรี ขนมอบ คุกกี้ โดนัท
ครีมเทียม อาหารจานดวน จากการศึกษาพบวาไขมันทรานสเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จึงควรเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสวนประกอบของไขมันทรานส หรือไมเกินรอยละ 1
ของพลังงานที่ไดรับตอวัน
สวนไขมันที่ควรเลือกรับประทาน คือ อาหารที่ประกอบดวยไขมันชนิดไมอิ่มตัวหลายตําแหนง
(Polyunsaturated Fatty Acids) พบมากในน้ํามันจากพืช เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันดอกทานตะวัน
น้ํามันมะกอก และน้ํามันจากปลาชนิดตาง ๆ ไขมันชนิดนี้สงผลตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลื อด
นอยกวาไขมันอิ่มตัว นอกจากนี้ยังมีอาหารชนิดอื่น ๆ ที่ไมมีผลตอระดับไขมันในเลือด แตมีผลดีในแงของ
การลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เชน อาหารที่มีเสนใยสูงหรือคารโบไฮเดรตเชิงซอน
(Complex Carbohydrate) ซึ่ งจะช ว ยควบคุมระดั บ น้ํา ตาลในเลื อดไดดี กวา คารโ บไฮเดรตเชิง เดี่ ย ว
(Simple Carbohydrate) ผักและผลไมรวมถึงถั่วตาง ๆ ซึ่งเปนไขมันที่เปนประโยชนตอรางกาย
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การบริโภคโซเดียม
โซเดียมเปนหนึ่งในเกลือแรที่สําคัญในรางกาย ทําหนาที่ควบคุมสมดุลของเกลือแร การกระจาย
ตัวของน้ําในสวนตาง ๆ ของรางกาย ควบคุมสมดุลของกรดดาง การเตนของหัวใจและชีพจร มีผลตอ
ความดันโลหิต การทํางานของเสนประสาทและกลามเนื้อ รางกายไดรับโซเดียมจากอาหารซึ่งมักอยูในรูป
ของเกลือโซเดียมคลอไรด ที่มีรสชาติเ ค็ม มักนํามาใชเพื่อปรุงรสหรือถนอมอาหาร เชน น้ําปลา กะป
(วีรนุช รอบสันติสุข, 2556) โซเดียมเปนสวนประกอบของเกลือถึงรอยละ 40 รางกายแตละคนมีความไว
ตอโซเดียมไมเทากัน สําหรับผูที่มีความไวตอโซเดียมแลวบริโภคอาหารรสเค็มหรือโซเดียมมาก อาจทําให
เกิดความดันโลหิตสูงได ดังนั้นรางกายควรไดรับโซเดียมอยางนอยวันละ 500 มิลลิกรัม สูงสุดไมเกินวันละ
2,400 มิลลิกรัม แตถาจะใหเหมาะสมควรไดรับปริมาณโซเดียมวันละ 1,800 มิลลิกรัม ซึ่งจะมีผลดีตอ
สุขภาพ
อาหารธรรมชาติจะมีโซเดียมเล็กนอยยกเวนอาหารทะเล แตในปจจุบัน รอยละ 75 ของโซเดียม
ที่บริโภคมาจากอาหารที่ผานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม อีกรอยละ 20 มาจากการปรุงอาหารและ
ซอสปรุ ง รสต า ง ๆ มี เ พี ย งร อ ยละ 5 เท า นั้ น ที่ ไ ม ไ ด ผ า นกระบวนการ ดั ง นั้ น การบริ โ ภคอาหารใน
ชีวิตประจําวันจึงมีโซเดียมแฝงอยูในอาหารชนิดตาง ๆ ดังนั้นการลดโซเดียมไมใชเพียงแคเปนการลดเกลือ
เทานั้น เพราะอาหารหลายชนิดมีโซเดียมแฝงอยู เชน ซอสปรุงรส น้ําปลา ซีอิ้ว ไขเค็ม กุงแหง อาหาร
ผานกระบวนการแปรรูป เชน เบคอน ไสกรอก แหนม รวมทั้งของหมักดองทุกชนิด และอาหารกระปอง
นอกจากนี้โซเดียมยังแอบแฝงในอาหารรูปอื่นที่ไมมีรสชาติเค็ม เชน ผงชูรส ผงฟู สารกันบูด กระทรวง
สาธารณสุขจึงแนะนําใหประชาชนหลีกเลี่ยงการไดรับปริมาณโซเดียมที่มากเกินไป ดังนี้
ปรุงอาหารบริโภคเองอยางนอยวันละ 1 มื้อ โดยใชอาหารสด เชน ผักสด ไข เนื้อไก เนื้อหมู เนื้อ
ปลาสดแทนการใชอาหารแปรรูป รวมทั้งใชเครื่องปรุงรสในปริมาณนอยที่สดุ กินผลไมสดรสไมหวาน โดย
ไมตองจิ้มพริกเกลือ เพิ่มการบริโภคผักและผลไมสดใหมากขึ้นอยางนอย 400 กรัมในหนึ่งวัน ลดการ
บริโภคอาหารที่มีน้ําจิ้ม เชน ขาวมันไก สุกี้ ขาวหมกไก หมูกระทะ และลดปริมาณของน้ําจิ้มที่บริโภค
ดวยกัน เติมเครื่องเทศปรุงรสเปรี้ยวหรือเผ็ดเล็กนอย ซึ่งจะชวยใหไมไดรับโซเดียมเพิ่มขึ้น ลดเลิกการใช
ผงชูรสในอาหาร เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปควรอานฉลากโภชนาการและเลือกชนิดที่มีปริมาณเกลือหรือ
โซเดียมนอย กรณีที่ไมมีฉลากโภชนาการควรดูที่สวนประกอบที่อยูในฉลากอาหาร ผลิตภัณฑอาหารที่มี
โซเดี ย มมากกว า 0.5 กรั ม หรื อเกลื อ 12.5 กรัมตอน้ําหนักอาหาร 100 กรัม ถือวามีโ ซเดีย มมาก ถา
โซเดียมนอยกวา 0.1 กรัม หรือเกลือ 0.25 กรัม ตอน้ําหนักอาหาร 100 กรัม ถือวามีปริมาณโซเดียมนอย
น้ําซุปตาง ๆ เชน กวยเตี๋ยวมักมีปริมาณโซเดียมสูงจึงควรบริโภคแตนอย หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร
แปรรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารกระปอง อาหารอบแหง อาหารหมักดองหรือแชอิ่ม หลีกเลี่ยงการ
บริโภคขนมกรุบกรอบ โดยเฉพาะที่มีเครื่องปรุงรสมาก ๆ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารทะเลที่มีโซเดียมสูง
เชน หอยแครง หอยแมลงภู หลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุง เชน ปรุงรสเพิ่มในกวยเตี๋ยว เติมพริกน้ําปลาใน
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ขาวราดแกง ไมควรปรุงรสเค็มลงในอาหาร (น้ําปลา ซีอิ้ว 1 ชอนชา มีโซเดียม 350 – 500 มิลลิกรัม)
หลีกเลี่ยง / ไมวางเครื่องปรุงรส เชน เกลือ น้ําปลา ซอสปรุงรสตาง ๆ ไวบนโตะอาหาร ถาจําเปนตองมี
เครื่องปรุงรสเหลานี้ ควรเลือกใชผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่ํา
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีก็คือ การกําหนดอาหารใหมี
คุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการของตนเอง ใหรางกายไดรับสารอาหารในแตละประเภท
ไมเกินปริมาณที่รางกายตองการในแตละวัน เพื่อไมใหเกิดการสะสมสวนเกินจนกลายเปนเกิดปญหาโรค
ในอนาคต เปนวิธีที่งายและใกลตัวที่สุดในการลดความเสี่ยงเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ในขณะที่ในปจจุบัน
ประชาชนนิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปที่อยูในภาชนะบรรจุประเภทตาง ๆ มากขึ้น
ฉลากอาหารจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริโภคในการนํามาใชในการเลือกบริโภคอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการที่ดี หรือหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไมตองการได

ฉลากผลิตภัณฑอาหาร
ฉลากผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑอาหารเปนขอมูลสําคัญที่จะทําใหผูบริโภค
ทราบวาอาหารที่อยูดานในผลิตภัณฑมีองคประกอบใดบาง เพื่อใหผูบริโภคสามารถใชฉลากเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ มีผูกลาวเปรียบไวอยาง
นาสนใจวา
ฉลากเปรียบเสมือนหนาตางของผลิตภัณฑที่ทําใหสามารถมองเห็นผลิตภัณฑภายใน
ภาชนะบรรจุ ฉลากเปนประโยชนกับทุกองคประกอบใน “หวงโซการผลิตอาหาร” ผูผลิต
อาหารใชฉลากเปนเครื่องมือในการสื่อสารขอมูลและโฆษณาผลิตภัณฑแกผูบริโภค เปนสวน
หนึ่งของการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและการแขงขันทางการคา หนวยงานภาครัฐและผูมี
สวนเกี่ยวของก็ใชฉลากในการคุมครองผูบริโภค ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร และการใหขอมูลความรูที่มีประโยชนแกประชาชน (ณัฐพล ตั้งสุภูม,ิ 2552)
ฉลากบนบรรจุภัณฑอาหารมีหลายรูป แบบในที่นี่จ ะเสนอใน 4 แบบ ที่พบเห็นไดบอย ไดแก
ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ และสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ดังนี้
ฉลากอาหาร จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 367 พ.ศ. 2557 กําหนดใหอาหารใน
ภาชนะบรรจุตองแสดงฉลาก ยกเวนอาหารที่ผูผลิตสามารถใหขอมูลแกผูบริโภคไดโดยตรง อาหารสด
และอาหารที่ผลิตและจําหนายเพื่อขายในสถานที่สําหรับขายอาหาร กลาวคือ อาหารใด ๆ ก็ตามที่ผูผลิต
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ไมไดเปนผูขายอาหารนั้น ๆ หรือสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารโดยตรงแกผูบริโภคได เมื่อบรรจุลง
ภาชนะเปนผลิตภัณฑอาหารสําหรับสงตอเพื่อจําหนายในสถานที่อื่น ๆ จะตองแสดงฉลากอาหารบน
ภาชนะบรรจุ ขอมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคไดเปน 4 กลุม ไดแก
- ขอมูลความปลอดภัย ประกอบดวย วันที่ผลิต/หมดอายุ/วันที่ควรบริโภคกอน วิธีการเก็บ
รักษา วิธีปรุง คําเตือนตางๆ (กรณีที่กฎหมายกําหนด) ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร
- ขอมูลความคุมคา ประกอบดวย ชื่อ/ประเภทของอาหาร สวนประกอบซึ่งเรียงลําดับตาม
ปริมาณที่ใชจากมากไปนอย และปริมาณอาหาร (น้ําหนัก หรือปริมาตร)
- ขอมูลเพื่อการโฆษณา ไดแก รูปภาพและขอความกลาวอางตาง ๆ
- ขอมูล เพื่อแสดงความเชื่อมั่ น ไดแก ยี่ห ออาหาร ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูจําหนายหรือ ผู
นําเขา เลขสารบบอาหาร (กรณีที่กฎหมายกําหนด) และตราสัญลักษณตางๆ
โดยขอมูลสําคัญบนฉลากอาหารที่ผูบริโภคควรใหความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารให
ปลอดภัย คือ วันที่ผลิต/หมดอายุ และเครื่องหมาย อย. ซึ่งประกอบดวยเลข อย. หรือเลขสารบบอาหาร
13 หลัก อยูในกรอบเครื่องหมาย อย. 7
6

ฉลากโภชนาการ เป น ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูล คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ
อาหารนั้น ๆ โดยระบุชนิดและปริมาณสารอาหารในกรอบขอมูลโภชนาการตามรูปแบบเงื่อนไขที่กําหนด
(Nutrition Facts) ขอมูลในกรอบขอมูลโภชนาการที่ควรรูมีทั้งสิ้น 4 สวน ไดแก
1. หนึ่งหนวยบริโภค หมายถึง ปริมาณของผลิตภัณฑที่ผูผลิตแนะนําใหบริโภคในแตละครั้ง
2. จํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุนั้น หมายถึง จํานวนหนวยบริโภคตอซอง อาหารซอง/
กลอง/ขวด นี้บริโภคไดกี่ครั้ง ถาบริโภคตามที่แนะนําไวในหนึ่งหนวยบริโภค
ตามราชกิจจานุเบกษาระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 เลขสารบบอาหารประกอบดวยตัวเลข 13 หลัก แบงออกเปน 5 กลุม ตามหมายเลขหลัง อย (xx-x-xxxxx-x-xxxx) ไดแก
- เลขกลุมที่ 1 แสดงถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการผูผลิตอาหารนั้น ๆ ใชรหัสเลข 2 หลักแทนอักษรยอของจังหวัด
- เลขกลุมที่ 2 แสดงสถานะของ สถานที่ประกอบการ และหนวยงานที่ใหใบอนุญาต ใชรหัสเลข 1 หลัก เลข 1, 3 หมายถึงสถานที่
ผลิต/นําเขาที่อนุญาตโดย อย. เลข 2, 4 หมายถึงสถานที่ผลิต/นําเขาทีอ่ นุญาตโดยจังหวัด (รวมถึง กทม.)
- เลขกลุมที่ 3 แสดงเลขประจําสถานที่ซึ่งไดจากเลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือเลขที่ใบอนุญาตนําเขาหรือผลิตอาหาร หรือเลขที่
ประจําสถานีที่ผลิตที่ไมเขาขายเปนโรงงาน (แลวแตกรณี) ใชรหัส 5 ตัว โดยเลข 2 ตัวสุดทายเปนเลขทายของป พ.ศ. ทีไ่ ดสถานีที่
ดังกลาวไดรับอนุญาต
- เลขกลุมที่ 4 แสดงหนวยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑนั้น ๆ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากใบอนุญาตสถานทีก่ ็ได ใชรหัสเลข 1 หลัก
เลข 1 หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นอนุญาตโดย อย. เลข 2 หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นอนุญาตโดยจังหวัด (รวมถึง กทม.) เลข 3 หมายถึง
อาหารสงออกโดยไมจาํ หนายในประเทศโดย อย. เลข 4 หมายถึง อาหารสงออกโดยไมจําหนายในประเทศโดยจังหวัด เลข 5
หมายถึง อาหารที่ไดรับเลขสารบบจาก อย. ผานอินเทอรเน็ต เลข 6 หมายถึง อาหารที่ไดรับเลขสารบบจากจังหวัดผานอินเทอรเน็ต
- เลขกลุมที่ 5 แสดงหมายเลขลําดับผลิตภัณฑของสถานที่นั้น ๆ ที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานในเลขกลุมที่ 4 เรียงลําดับจากนอยหา
มาก ใชรหัสตัวเลข 4 หลัก เชน ผลิตภัณฑลําดับที่ 1 ใชรหัส 0001 ผลิตภัณฑลําดับที่ 99 ใชรหัส 0099
7
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3. คุณคาทางโภชนาการต อหนึ่งหนว ยบริโภค จะแสดงปริมาณของพลังงานและสารอาหาร
แตละชนิดที่จะไดรับเมื่อบริโภคตามปริ มาณที่ผูผลิตแนะนําไวในหนึ่ งหนวยบริโภค โดยมี
สารอาหารที่มักจะพบการแสดงขอมูล ไดแก
- พลังงาน ปริมาณพลังงานทั้งหมด
- สารอาหารที่รางกายตองการ ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมันทั้งหมด และโปรตีน
- วิตามินและแรธาตุ อาทิ วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม และเหล็ก
- สารอาหารที่ตองระวังปริมาณการบริโภค ไดแก โคเลสเตอรอล โซเดียม ไขมันอิ่มตัว และ
น้ําตาล
4. รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน บอกใหทราบวาเมื่อบริโภคตามปริมาณที่ระบุไวในหนึ่ง
หนวยบริโภค แลวจะไดรับสารอาหารแตละชนิดคิดเปนรอยละเทาไรของที่แนะนําบริโภคตอวัน
7
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ทําความรูจักกับฉลากโภชนาการแบบตาง ๆ
ฉลากโภชนาการแบบเต็ม ระบุปริมาณสารอาหารที่สําคัญที่ควรทราบในกรอบขอมูลโภชนาการ
ทั้งหมด 15 ชนิด ดังภาพที่ 1
ฉลากโภชนาการแบบยอ จะระบุปริมาณสารอาหารเพียง 6 ชนิดในกรอบขอมูลโภชนาการ
ไดแก พลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คารโบไฮเดรต น้ําตาล และโซเดียม ดังภาพที่ 2
ประโยชนของการแสดงฉลากโภชนาการคือ เปนการใหขอมูลความรูทางโภชนาการแกผูบริโภค
เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคอาหารใหเพียงพอตามความเหมาะสมของตน และหลีกเลี่ยงสารอาหารที่
ไมตองการ หรือสารอาหารที่ตองการจํากัดการบริโภค เชน ผูที่มีปญหาสุขภาพและผูปวยที่ตองควบคุม
การบริโภคสารอาหารบางตัว ซึ่งควรตองใหความสนใจกับขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารวามี
ปริมาณสารอาหารที่ตองระมัดระวังในการเลือกซื้อและบริโภคมากนอยเพียงใด เชน ปริมาณไขมันทั้งหมด
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขนึ้ ไป (Thai Recommended Daily Intakes-Thai RDI)
ตามแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 อางอิงจากความตองการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรีตอวัน มีดังนี้
- คารโบไฮเดรต 300 กรัมตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 55-65 ของปริมาณพลังงานทั้งหมด
- ไขมัน 65 กรัมตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 20 - 30 ของปริมาณพลังงานทั้งหมด
- ไขมันอิ่มตัว 20 กรัมตอวัน
- โปรตีน 50 กรัมตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 15 ของปริมาณพลังงานทั้งหมด
- โคเลสเตอรอล ไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน
- โซเดียมไมเกิน 2,400 มิลลิกรัมตอวัน
- แคลเซียม 800 มิลลิกรัม
- เหล็ก 15 มิลลิกรัม
- วิตามินเอ 800 ไมโครกรัมอารอี
- วิตามินบี 1.5 มิลลิกรัม
- ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม
8
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ไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอลสําหรับผูที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ปริมาณโซเดียมสําหรับผูที่ความดัน
โลหิตสูง และปริมาณน้ําตาลสําหรับผูปวยเบาหวาน เปนตน นอกจากนี้ผูบริโภคยังสามารถใชประโยชน
จากฉลากโภชนาการในการเปรียบเทียบความคุมคาเพื่อนํามาใชเลือกอาหารชนิดเดียวกันแตมีคุณคาทาง
โภชนาการดีกวา (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค, 2560)

ภาพที่ 2 ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบเต็ม

-22-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ทบทวนวรรณกรรม

ภาพที่ 3 ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบยอ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amount ; GDA) หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม เปน
ฉลากที่จะพบแสดงบริเวณดานหนาบรรจุภัณฑของอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูปบางชนิด จากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน
น้ํ าตาล ไขมั น และโซเดี ย มแบบจี ดี เ อ ซึ่ งจะระบุ ใ ห อ าหารดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น อาหารที่ ต อ งแสดงฉลาก
โภชนาการ และแสดงคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ตามแบบจีดีเอ
1) อาหารขบเคี้ยว ไดแก มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ขาวเกรียบ
ทอดหรืออบกรอบ อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ถั่วทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือหรือเคลือบ
ปรุงรส สาหรายทอดหรืออบกรอบหรือเคลือบปรุงรส และปลาเสนทอดหรืออบกรอบหรือปรุงรส
2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑในทํานองเดียวกันนี้
3) ผลิตภัณฑขนมอบ ไดแก ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต เวเฟอรสอดไส คุกกี้ เคก
และ พาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไมมีไส
4) อาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดแก กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนไมวาจะมีการปรุงแตง
หรือไมก็ตาม พรอมซองเครื่องปรุง และ ขาวตมที่ปรุงแตง และโจกที่ปรุงแตง
5) อาหารมื้ อ หลั ก ที่ เ ป น อาหารจานเดี ย ว ซึ่ ง ต อ งเก็ บ รั ก ษาไว ใ นตู เ ย็ น หรื อ ตู แ ช แ ข็ ง ตลอด
ระยะเวลาจําหนาย
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม จะแสดงขอมูลคาพลังงาน (กิโลแคลอรี)
น้ําตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ตอหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑ เชน ซอง ถุง กลองของ
ผลิตภัณฑอาหารนั้น รูปแบบของฉลากหวาน มัน เค็มมี 4 สวน ดังนี้

ภาพที่ 4 ตัวอยางฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
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สวนที่ 1 บอกใหทราบถึงคุณคาทางโภชนาการ ไดแก พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม ที่ไดรับ
จากการบริโภคอาหารชนิดนั้นหมดทั้งบรรจุภัณฑ เชน ตอ 1 ถุง หรือ ตอ 1 ซอง หรือ ตอ 1 กลอง
สวนที่ 2 บอกใหทราบวาเพื่อความเหมาะสม อาหารถุง/ซอง/กลองนี้ ควรแบงกินกี่ครั้ง
สวนที่ 3 บอกใหทราบวาเมื่อบริโภคเขาไปหมดทั้งถุง/ซอง/กลอง จะไดรับพลังงาน น้ําตาล ไขมัน
และโซเดียมปริมาณเทาไร
สวนที่ 4 บอกใหทราบวาเมื่อบริโภคหมดทั้งถุง/ทั้งซอง/หรือทั้งกลอง จะไดรับพลังงาน น้ําตาล
ไขมัน และโซเดียมคิดเปนรอยละเทาไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนําใหบริโภคตอวัน
ประโยชนของการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอคือ ผูบริโภคสามารถทราบปริมาณพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม วามีเทาใด หากบริโภคอาหารนั้นตอหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑจนหมด และควร
แบ งบริ โ ภคกี่ ครั้ ง โดยจะมี การแสดงขอความแบงบริโ ภค (ส ว นที่ 2) เมื่อมีขอแนะนําใหแบงบริโ ภค
มากกวา 1 ครั้ง ทําใหเกิดการบริโภคอาหารอยางสมดุลมากขึ้น นอกจากนี้ผูบริโภคสามารถใชฉลากหวาน
มัน เค็มเพื่อเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ระหวางผลิตภัณฑอาหารชนิด
เดี ย วกั น เพื่ อเลื อกบริ โ ภคหรื อหลี กเลี่ย งสารอาหารที่ ไม ต อ งการได ตามความตอ งการของแต ล ะคน
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค, 2560 ข และ ค)
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) สืบเนื่องจากผลสํารวจในป
พ.ศ. 2556 ของสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวาผูบริโภคสวนใหญยังไมเขาใจ
ความหมายของฉลากโภชนาการแบบจี ดี เ อ ทํ า ให ไ ม ส ามารถใช ป ระโยชน ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑอาหารได แมจะมีการรณรงคประชาสัมพันธ ใหความรู และสื่อสารทําความเขาใจแลว จึงทําให
มีการพิจารณานําฉลากโภชนาการแบบงายตอการตัดสินใจ (Presumptive Labeling) มาใชเพื่อชวยลด
ความซับ ซ อนในการสื่ อสารและเป น ทางเลือกในการตัดสิน ใจของผูบ ริโ ภค ดว ยเหตุนี้ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) ป พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณโภชนาการบนฉลากอาหาร
จึงมีการสงเสริมและสนับสนุนใหใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) แสดง
บนฉลากอาหาร เพื่อใหผูบริโภคใชสัญลักษณนี้เปนหนึ่งในการเลือกสําหรับประกอบการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมตอตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีปญหาสุขภาพ เชน โรคอวน (Obesity) และโรค
ไมติดตอเรื้อรังอื่นๆ
สั ญ ลั กษณ โ ภชนาการ “ทางเลือกสุ ขภาพ” นี้ ไมไดบัง คับ ใหผูป ระกอบการแสดงบนฉลาก
เพียงแตผูประกอบการรายใดตองการแสดงสัญลักษณนี้บนฉลากผลิตภัณฑอาหารของตนเอง สามารถยื่น
ขอได ที่ส ถาบั น โภชนาการ โดยผลิ ตภั ณฑอาหารที่ผานการรับ รอง สามารถใชสัญ ลักษณโ ภชนาการ
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“ทางเลือกสุขภาพ”บนฉลากได ซึ่งจะมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณนี้ในกลุมอาหาร
8 กลุม ดังนี้ (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561)
(1) กลุมอาหารมื้อหลัก ผลิตภัณฑตองผานขอกําหนด 3 ขอ ดังนี้
- พลังงานของผลิตภัณฑอาหารในกลุมนี้ตองอยูในชวง 250 - 500 กิโลแคลอรี ตอหนึ่ง
หนวยบริโภค
- คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว น้ําตาล และโซเดียมไมเปน 0
- คะแนนรวมของทั้ ง 8 สารอาหารรวมกั น ต อ งมากกว า หรื อ เท า กั บ 20 คะแนน จาก
คะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน
- คะแนนสารอาหารแบงออกเปน 5 ระดับ พิจารณาจากสารอาหาร 8 ประเภท คือ โปรตีน
แคลเซียม เหล็ก ใยอาหาร ไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว น้ําตาลทั้งหมด และโซเดียม
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
(2) กลุมเครื่องดื่ม ไดแก น้ําผัก น้ําผลไม น้ําอัดลม น้ําหวานกลิ่นรสตาง ๆ เครื่องดื่มธัญพืช
น้ํานมถั่วเหลือง มีหลักเกณฑ ดังนี้
- หนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 300 มิลลิลิตร จะตองมีน้ําตาลทั้งหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร
- หนึ่งหนวยบริโภคเกิน 300 มิลลิลิตร จะตองมีน้ําตาลทั้งหมด ≤ 18 กรัม
- หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่มคือ 200 มิลลิลิตร
- 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม
- กรณีบรรจุภัณฑมากกวาหนึ่งหนวยบริโภค ตองมีขอความแบงรับประทานจํานวนครั้ง
ใหชัดเจน
(3) กลุมเครื่องปรุงรส ไดแก น้ําปลา ซอสปรุงรส ซีอิ้ว หรือประเภทและชนิดอาหารที่มีลักษณะ
และรูปแบบการบริโภคที่คลายคลึงกัน มีหลักเกณฑ ดังนี้
- น้ําปลาโซเดียม ≤ 6000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร
- ซอสปรุงรส ซีอิ้ว โซเดียม ≤ 5000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร
(4) กลุมผลิตภัณฑนม ใหสัญลักษณโภชนาการเปนไปตามปริมาณน้ําตาลและไขมันที่มีอยูใน
นมตามธรรมขาติ ยกเวน นมปรุงแตง และผลิตภัณฑนมใหเติมน้ําตาลไดไมเกินรอยละ 3 ซึ่งมีรายละเอียด
หลักเกณฑ ดังนี้
- น้ํานมสด น้ํานม นมผง (นมรสธรรมชาติ, นมจืด) 9 กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 300
มิ ล ลิ ลิ ต ร จะต อ งไม มี ก ารเติ ม น้ํ า ตาลเพิ่ ม ไขมั น ทั้ ง หมดระยะที่ 1 ไขมั น ทั้ ง หมด <
4 กรัม/100 มิลลิลิตร ระยะที่ 2 ไขมันทั้งหมด < 3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร
8

9

ระยะ phasing ของไขมันในน้ํานมสด น้ํานม นมผง ระยะที่ 1: ป 2559 – ป 2562 ระยะที่ 2: ป 2563 – ป 2565
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- น้ํ า นมสด น้ํ า นม นมผง (นมรสธรรมชาติ , นมจื ด ) กรณี ห นึ่ ง หน ว ยบริ โ ภคเกิ น 300
มิลลิลิตร จะตองไมมีการเติมน้ําตาลเพิ่ม ไขมันทั้งหมดระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด < 12.0
กรัม ระยะที่ 2 ไขมันทั้งหมด < 10.5 กรัม
- นมปรุ งแต ง ผลิ ตภั ณฑของนม กรณีห นึ่งหนว ยบริโ ภคไมเกิน 300 มิล ลิลิตร น้ําตาล
ทั้งหมด ≤8 กรัม/100 มิลลิลิตร ไขมันทั้งหมด < 3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร
- นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 300 มิลลิลิตร น้ําตาลทั้งหมด
≤24 กรัมไขมันทั้งหมด < 10.5 กรัม
- 300 มิ ล ลิ ลิ ต ร คื อ 150% ของหนึ่ ง หน ว ยบริ โ ภคอ า งอิ ง ของกลุ ม นมและผลิ ต ภั ณ ฑ
นมพรอมดื่ม
- นมเปรี้ยว (ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว และชนิดพรอมดื่ม) กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 225
มิลลิลิตร น้ําตาลทั้งหมด < 5 กรัม/100 มิลลิลิตร
- นมเปรี้ยว (ชนิดกึ่งแข็ งกึ่งเหลว และชนิดพร อมดื่ ม) กรณีหนึ่งหนว ยบริโภคเกิน 225
มิลลิลิตร น้ําตาลทั้งหมด < 11.25 กรัม
- 225 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของโยเกิรตชนิดครึ่งแข็งครึ่งเหลว
และโยเกิรตชนิดพรอมดื่ม
(5) กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดแก บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง แกงจืด และ
ซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง ที่เปนลักษณะผงหรือกอน และเติมน้ําเพื่อรับประทานได
ทันที ซึ่งไมรวมถึงซุปกอนที่ใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร มีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน 70 กรัม โซเดียม < 1,000 มิลลิกรัม/
50 กรัม
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 70 กรัม โซเดียม < 1,400 มิลลิกรัม
- ข า วต มและโจ กที่ ป รุ งแตง กรณีห นึ่งหนว ยบริโ ภคไมเ กิน 50 กรั ม โซเดีย ม < 1000
มิลลิกรัม/50 กรัม (โซเดียม < 20 มิลลิกรัม/1 กรัม)
- ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน 70 กรัม ตองมีปริมาณโซเดีย ม
ไมเกิน 1000 มิลลิกรัมตอหนวยบรรจุ
- แกงจืด และซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง โซเดียม < 240 มิลลิกรัม
ตอ 100 กรัมที่ปรุงสําเร็จ ไขมันทั้งหมด < 4 กรัม ตอ 100 กรัมที่ปรุงสําเร็จ
(6) กลุ ม ขนมขบเคี้ ย ว ได แ ก อาหารขบเคี้ ย ว ถั่ ว หรื อ นั ต ทอดหรื อ อบกรอบหรื อ อบเกลื อ
มีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้
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- อาหารขบเคี้ ย ว (ยกเวน ถั่ว หรือนัตทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือ) พลังงาน < 150
กิ โ ลแคลอรี ต อ หนึ่ ง หน ว ยบริ โ ภค ไขมั น อิ่ ม ตั ว < 6 กรั ม /100 กรั ม น้ํ า ตาลทั้ ง หมด
< 7 กรัม/100 กรัม โซเดียม < 500 มิลลิกรัม/100 กรัม
- ถั่ ว หรื อ นั ต ทอดหรื อ อบกรอบหรื อ อบเกลื อ ไม มี ก ารเติ ม น้ํ า ตาล ไม มี ก ารเติ ม น้ํ า มั น
ยกเว น เป น ไปเพื่ อ การปรุ ง รสชาติ โดยอนุ ญ าตที่ ป ริ ม าณ < 0.30% โซเดี ย ม < 100
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม พลังงาน < 200 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค
(7) กลุมไอศกรีม พลังงาน < 130 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค น้ําตาลทั้งหมด < 20 กรัม/
100 กรัม ไขมันอิ่มตัว < 5 กรัม/100 กรัม โซเดียม < 100 มิลลิกรัม/100 กรัม
(8) กลุมน้ํามันและไขมัน ไดแก เนยเทียม มายองเนส น้ําสลัด เเละเเซนวิชสเปรด มีรายละเอียด
หลักเกณฑ ดังนี้
- เนยเทียม ไขมันอิ่มตัว < 27 กรัม/100 กรัม โซเดียม < 100 มิลลิกรัม/100 กรัม
- มายองเนส น้ําสลัด เเละเเซนวิชสเปรด พลังงาน < 350 กิโลแคลอรี/100 กรัม น้ําตาล
ทั้งหมด < 15 กรัม/100 กรัม ไขมันอิ่มตัว < 4 กรัม/100 กรัม โซเดียม < 750 มิลลิกรัม/
100 กรัม

ภาพที่ 5 ตัวอยางสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
การแสดงสั ญ ลักษณ โ ภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”เปนสัญลักษณทางโภชนาการแบบงาย
ที่แสดงบนดานหนาผลิตภัณฑอาหาร ทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารไดรวดเร็ว
ขึ้น สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ชวยใหผูบริโภคเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณสมบั ติ ท าง
โภชนาการเหมาะสมเทานั้น แตมิใชสงเสริมใหเพิ่มปริมาณการบริโภคอาหารนั้น ผูบริโภคควรบริโภค
อาหารที่มีสัญลักษณไมเกินกวาปริมาณเดิมที่เคยบริโภคอาหารปกติ จึงจะเกิดผลดีกับสุขภาพ
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ภาครัฐกับการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังทีเ่ กี่ยวของกับการบริโภค
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรังมีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงรวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา โดยปจจัยเสี่ยงทาง
พฤติกรรมรวมที่สําคั ญ ไดแก การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การบริโภคอาหารที่ ไม
เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง และปจจัยเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยา ไดแก ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ระดับน้ําตาลในเลือดสูง ภาวะน้ําหนักเกิน และ
อวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเทศบาลมีพื้นที่ที่มีความเจริญหรือความเปนเมือง ทําใหประชาชนสามารถ
เขาถึงหาซื้ออาหาร ยาสูบไดงายจากรานสะดวกซื้อหรือรานคาในชุมชน ดังนั้นการลดความรุนแรงของ
กลุมโรคนี้ จึงมุงเนนที่การปองกัน ควบคุมสหปจจัยเสี่ยง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม
จะสามารถปองกันหรือชะลอการเกิดโรคไดมากถึงรอยละ 80
จากแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ ป 2560 – 2564 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ระบุวาการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังใหไดผล ตองใชการแกไขปญหาสหปจจัยเสี่ยงไปพรอม ๆ กัน
โดยเนนหนักในการปองกันระดับปฐมภูมิ การปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ และสงเสริม
สุ ข ภาพตลอดช ว งชี วิ ต ในระดั บ ครอบครั ว และชุ ม ชนให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ที่ ผ า นมาภาครั ฐ ได ใ ห
ความสําคัญในการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อการปองกันและลดความรุนแรงของโรคไมติดตอเรื้อรังทั้ง
ในระยะสั้นและระยะตอเนื่อง โดยใชแนวทางการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภค
ที่สําคัญ ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เชน โครงการลดเค็มลดโรค โครงการคนไทยไรพุง โครงการลดการบริโภค
โซเดียม พ.ศ. 2559 – 2568 และอื่น ๆ ทั้งหมดเนนการทํางานในรูปแบบเครือขายสมัชชาสุขภาพ
นโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไมติดตอ จากผลการศึกษาที่นาเชื่อถือ
ซึ่งยืนยันไดวาการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินความตองการมีความสัมพันธตอการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนัยสําคัญ และจากการ
สํารวจการบริโภคเกลือแกงในประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 พบคนไทยไดรับโซเดียมจากการรับประทาน
อาหารมากถึ ง 4,351.7 มิ ล ลิ กรั ม ซึ่ งมากเกือบ 2 เทาจากปกติ ที่ส ามารถบริโ ภคไดโ ดยไม ก อให เ กิ ด
ผลกระทบตอสุขภาพคือ 2,400 มิลลิกรัมตอวัน เทียบเทากับเกลือประมาณ 1 ชอนชา ในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 8 จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาที่จะเกิดขึ้นและมีมติรับรองนโยบาย
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) และใหกระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมควบคุมโรค รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการพัฒนาแผนงาน
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยโดยมีแผนงานหลัก 5 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตร S (Stakeholder network) การสราง พัฒนา และขยายภาคีเครือขายความรวมมือ
ยุทธศาสตร A (Awareness) การเพิ่มความรูความตระหนัก และเสริมทักษะใหประชาชน ชุมชน
ผูผลิต / ผูประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวของและผูกําหนดนโยบาย
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ยุทธศาสตร L (Legislation and environmental reform) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพื่อให
เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑที่มีโซเดียมต่ํา รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและชองทาง
การเขาถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่ํา
ยุทธศาสตร T (Technology and innovation) การพัฒนางานวิจัยและองคความรู และการ
นําสูปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร S (Surveillance, monitoring and evaluation) การพั ฒ นาระบบเฝ า ระวั ง
ติดตามและประเมินผล เนนตลอดกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ
สํานักโรคไมติดตอ ไดจัดทํากลไกการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานในระดับชาติในรูปแบบ
คณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไมติดตอ ประกอบดวย ผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยภาครัฐทั้งภายนอกและภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรางภาคีเครือขายจากหลัก
หลายภาคส วนอั นเป นกุ ญ แจสํา คั ญ ไปสูความสําเร็จ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชา
สังคม ที่ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตรยอย ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายลดการบริ โภคเกลื อ และโซเดีย มในประเทศไทยเพื่อลดภาระโรคจากกลุมโรคไมติดตอ
(NCDs) และลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและประเทศ
คลินิก NCDs (NCDs Clinic Plus 2560): การดูแลสุขภาพชุมชนพึ่งตนเอง กรมควบคุมโรค
ไดจัดใหมีการประเมินการดําเนินงานดานโรคไมติดตอ โดยอางอิงระบบ Chronic Care Model ตั้งแตป
พ.ศ. 2557 ให กับ ระบบการให บ ริ การในสถานพยาบาล และในปงบประมาณ 2560 มีการปรับ การ
ประเมินการดําเนินงานโดยเพิ่มในสวนของการประเมินผลลัพธการดําเนินงาน และผลลัพธการใหบริการ
เพิ่มขึ้นมาจากรูปแบบเดิม จึงเปนที่มาของชื่อ NCDs Clinic Plus 2560 (Model development) เพื่อให
ไดขอมูลที่ครบถวนสงเสริมการจัดการตนเอง การสนับสนุนการตัดสินใจ และการดําเนินการเชื่อมโยงกับ
ระดับชุมชน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการสงเสริมการดําเนินงาน NCDs ใหเขาสูการสงเสริมสุขภาพ
ระดับอําเภอ (District Health System) เพื่อสงเสริมปองกันและเฝาระวังการจัดการโรคไมติดตอที่ยั่งยืน
เนื่องจากเปนการดําเนินงานที่มีภาคสวนประชาชนเขารวมวางแผนจัดการ และตั้งเปาหมายดานสุขภาพ
ของตนเองได
โครงการพั ฒ นาและส ง เสริ ม การใช สั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการอย า งง า ย มุ ง ให มี สั ญ ลั ก ษณ
โภชนาการอยางงาย คือ สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) สําหรับเปน
ขอมูลการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภค เพื่อลดการบริโภคน้ําตาล โซเดียม และไขมัน โดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะนําสัญลักษณโภชนาการอยางงายมาใช เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
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การลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากปญหาน้ําหนักเกินและโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไมถูกต องตามหลั กโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีพลั งงานและไขมั น สู ง
โซเดียมสูง น้ําตาลสูง กรดไขมันอิ่มตัวสูง
หนวยงานภาครัฐจึงมีการดําเนินโครงการเพื่อใหผูบริโภคเกิดการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร
ใหถูกตองตามหลักโภชนาการ โดยใชสัญลักษณเปนกลยุทธเชิงปองกันที่สําคัญ และเปนสวนสําคัญในการ
ลดอุบัติการณของโรคไมติดตอเรื้อรังที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว หากผูบริโภคมีความรูที่เพียงพอในการ
เลื อกบริ โ ภคอาหารที่ เ หมาะสมกั บ สภาวะรางกายและสุขภาพของตน มีอาหารที่มีคุณค าเหมาะสม
สามารถเขาถึงและซื้อหาไดโดยสะดวก ดังนั้นฉลากบนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑอาหารจึงกลายเป น
เครื่องมือในการสื่อสารและใหความรูกับผูบริโภคที่มีความสําคัญ หากฉลากมีขอมูลครบถวนและเขาใจ
งายยอมชวยใหผูบริโภคสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคา
โภชนาการเหมาะสม
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสรางเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณอยางงายบนฉลาก
ของผลิตภัณฑอาหาร สําหรับผูบริโภคใชในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาโภชนาการที่ดีกวาได
อยางถูกตอง รวมถึงระบบการบริหารจัดการสัญลักษณ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและประโยชนสูงสุด โดย
- พั ฒ นาเกณฑ ใ ห เ ป น ที่ ย อมรั บ ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในการตั ด สิ น ความเป น “คุ ณ ค า
โภชนาการที่ ดี ก ว า ” สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นไว กั บ สํ า นั ก อาหาร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่จะใชเปนเกณฑในการอนุญาตการแสดงสัญลักษณโภชนาการอยาง
งาย บนฉลากผลิตภัณฑอาหาร รวมถึงรูปแบบของสัญลักษณดวย
- สร า งระบบบริ ห ารจั ด การในการพั ฒ นาเกณฑ ก ารอนุ ญ าต การอนุ ญ าตให ใ ช
สั ญ ลั ก ษณ การประชาสั ม พั น ธ สั ญ ลั ก ษณ กั บ สาธารณชน การเฝ า ติ ด ตามการใช สั ญลั ก ษณ แ ละการ
ประเมินผลกระทบในระยะยาวอยางตอเนื่อง
- สงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาโภชนาการผานตามเกณฑที่
กําหนดออกสูทองตลาด
- ศึกษาผลกระทบจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ใหความสําคัญกับความรวมมือของภาคีทุกภาคสวนใน
การใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารกับประชาชนผูบริโภคทั่วไปใหเกิด
ความตระหนั ก ถึ ง การบริ โ ภคอาหารที่ เ อื้ อต อ สุขภาพมากขึ้น โดยมุงหวังใหสัญ ลั ก ษณ ดัง กล า วเป น
เครื่องมือใหผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดีกวาและ
เหมาะสมต อ สุ ข ภาพได อ ย า งรวดเร็ ว ผ า นการให ข อ มู ล บนฉลากอาหาร อี ก ทั้ ง เป น การส ง เสริ ม ให
ภาคอุตสาหกรรมและภาคสวนที่เกี่ยวของตระหนักถึงการปรับสูตรอาหารลดหวาน มัน เค็ม โดยมีกรอบ
แนวคิดและการผลักดันการขับเคลื่อนสัญลักษณโภชนาการอยางงายสูการปฏิบัติ (ภาพที่ 5)
-30-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ทบทวนวรรณกรรม

ภายหลั งจากโครงการฯ ดําเนิน งานมาเปน ระยะเวลา 2 ป (ขอมูล เดือนกุมภาพั น ธ
2561) มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แลว ดังนี้
- กลุมอาหารมื้อหลัก ยังไมมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง
- กลุมเครื่องดื่ม มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 119 ชิ้น
- กลุมเครื่องปรุงรส มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 4 ชิ้น
- กลุมผลิตภัณฑนม 12 ชิ้น
- กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป 4 ชิ้น
- กลุมขนมขบเคี้ยว 4 ชิ้น
- กลุมไอศกรีม 7 ชิ้น
- กลุมไขมันและน้ํามัน ยังไมมีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการผลักดันขับเคลื่อนฉลากโภชนาการอยางงายสูการปฏิบัติ
ที่มา : โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายสําหรับเปนขอมูลการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ
อาหารของผูบริโภคเพื่อลดการบริโภคน้ําตาล โซเดียมและไขมัน, 2560

-31-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ทบทวนวรรณกรรม

การขยายผลในอนาคต จากการดําเนินงานที่ผานมาในระยะเริ่มแรก โครงการฯ เนน
การประชาสัมพันธสรางความรูจัก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
บนผลิตภัณฑอาหารให แกผูบริโภค รวมทั้งการเชิญชวนผูผลิ ตอาหารใหตระหนักถึ งความสําคั ญและ
ประโยชน ของการผลิ ตอาหารที่ มีสารอาหารไมเกิน กวาเกณฑ ที่กําหนด และมีคุณคาทางโภชนาการ
เหมาะสมกับผูบริโภคที่ตองการดูแลสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอาหารประเภทเดียวกันใน
ทองตลาด ในระยะตอมาจึงเริ่ มมี การขยายผลในเชิงปฏิบัติไปสูผูบริโภคในชุ มชนมากขึ้น ผานความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการตระหนักและการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมในการเลือกซื้อและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑอาหารมากขึ้น ซึ่งเปนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเชิงรุกที่สําคัญอยางยิ่ง

PRECEDE - PROCEED Framework
แนวคิ ด PRECEDE - PROCEED Framework เป นรูปแบบกระบวนการคิ ดและวิ เคราะห ในการ
ดําเนินการแผนงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพ จากแนวคิดของ Green & Kreuter (2005) PRECEDE – PROCEED
Framework ประกอบดวยกระบวนการ 8 ขั้นตอน เพื่อการวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริม
สุขภาพ โดยจะเริ่มตนจากเปาสุดทายหรือผลลัพธคือ คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) เนื่องจากการที่
บุคคลจะมีสุขภาพที่ดี ไดนั้นมาจากสาเหตุหลาย ๆ ปจจัย ดังนั้นเมื่อศึกษาจากผลลัพธแลวจึงพิจารณา
ขอมูลยอนกลับไปคนหาปจจัยตาง ๆ ที่เปนสาเหตุของภาวะสุขภาพ แลวนํามาออกแบบการดําเนินการ
หรือวางแผนเพื่อที่ จะปฏิบัติ จนบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยกระบวนการ
PRECEDE – PROCEED Framework แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 PRECEDE เปนระยะของการวินิจฉัยปญหา (Diagnostic Phase) มี 4 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การประเมินดานสังคม (Social Assessment) ระยะการศึกษาขอมูลและประเมิน
ปญหาทางดานสังคมที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรกลุมเปาหมาย ในระยะนี้จะชวยใหผูที่
วางแผนไดเขาใจถึงปญหาทางดานสังคมที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และระยะนี้ทําใหเราทราบถึง
สภาพปญหาทางสังคม ปญหาสุขภาพและปญหาทางดานสาธารณสุขวามีขอบเขตและความรุนแรงมาก
นอยเพียงใด ซึ่งการประเมินทางสังคมนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงานดานสาธารณสุข โดยวิธีการ
ประเมินดานสังคม ไดแก การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ การจัดเวทีประชุม และ การทํากลุมเฉพาะ
ระยะที่ 2 การประเมิ น ด า นระบาดวิ ท ยา พฤติ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ ม (Epidemiological,
Behavioral and Environmental Assessment) ประกอบดวย
- การประเมิ น ด า นระบาดวิ ท ยา (Epidemiological Assessment) เป น การศึ ก ษาข อ มู ล ทาง
ระบาดวิทยา เพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพและหาปจจัยที่มีสัมพันธระหวางปญหาสุขภาพ และปญหา
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สังคมที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยขอมูลทางระบาดวิทยาที่ศึกษา ไดแก อัตราปวย อัตราตาย อัตรา
ความชุก ความพิการ สภาวะสุขภาพตาง ๆ เพื่อนําขอมูลทางระบาดเหลานี้มาใชในการวางแผนงานสุข
ศึกษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
- การประเมินด านพฤติ กรรมและสิ่งแวดล อม (Behavioral and Environmental Assessment)
เปนการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยสาเหตุของปญหาสุขภาพ เนื่องมาจากพฤติกรรมของแตละบุคคล และ
สาเหตุตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับพฤติกรรม เชน อายุ พันธุกรรม และภาวะการเจ็บปวยที่มีอยูแลว รวมถึง
การวิเคราะหสถานการณหรือเหตุการณทางดานสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงค
ระยะที่ 3 การประเมินการศึกษาและนิเวศวิทยา (Education and Ecological Assessment)
เปนระยะที่มีการวิเคราะหเพื่อหาปจจัยทางดานตางๆ ทั้งทางดานปจจัยภายใน และปจจัยที่อยูภายนอก
ที่สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ แบงเปน 3 กลุม ไดแก ปจจัยนํา (Predisposing Factors) ปจจัยเอื้อ
(Enabling Factors) และปจจัยเสริม (Reinforcing Factors)
ปจจัยนํา (Predisposing Factors) เปนคุณลักษณะของบุคคล เปนปจจัยพื้นฐานและ
ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา หรืออาจเกิดจากความพึงพอใจของบุคคลที่ไดมาจาก
ประสบการณในการเรียนรู ที่อาจสงผลใหเกิดการสนับสนุนหรือการยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้น ปจจัยที่
เปนองคประกอบของปจจัยนํา ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม การรับรูตางๆ ยังรวมถึงอายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปจจัยเอื้อ (Enabling Factors) เปนปจจัยตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม หรือเปนสิ่งที่เปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญและจําเปนที่จะทําใหคนแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
โดยถาขาดการเอื้ออํานวยที่เพียงพอแลวก็จะมีผลทําใหยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา ซึ่งปจจัยเอื้อ
ยังมีสวนที่เกี่ยวของกับ เวลา ระยะทาง ราคา และประเด็นที่สําคัญคือ การหางาย (Availability) และ
ความสามารถเขาถึงได (Accessibility) เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนตัวชวยเอื้อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพไดงาย
ป จ จั ย เสริ ม (Reinforcing Factors) เปน สิ่งที่คาดวาจะไดรั บ จากบุ ค คลอื่น ซึ่งมี ทั้ ง
ทางบวกและทางลบ เชน การไดรับคําชม การไดรับคําแนะนํา การไดรับการยอมรับ การไดรับกําลังใจ
การลงโทษ หรื ออาจเป น กฏระเบีย บที่บังคับ ใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามได ซึ่งบุคคลเหลานี้มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการแสดงออก เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน เจาหนาที่สาธารณสุข บุคคลเหลานี้จะ
ชวยสนับสนุน กระตุน หรือยับยั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และคอยชวยผลักดันใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ซ้ําๆ และคงอยูตอไป
ระยะที่ 4 การประเมินดานการบริหารและนโยบายและการสรางกิจกรรมในโครงการสงเสริม
สุ ข ภาพ (Administrative and Policy Assessment and Intervention Alignment) หลั ง จากการ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม ขั้นตอนตอไปจะเปนการประเมินความสามารถในการบริหาร และ
นโยบายในการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่ออธิบายถึงแหลงทรัพยากรขององคกรที่ดําเนินการตาม
แผนงาน เพื่อใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือบรรลุเปาหมาย จึงมีการวิเคราะหองคกรในดานของปญหา
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และอุปสรรคตางๆ ที่ขัดขวางการวางแผน และดําเนินงานดานสุขศึกษา เชน ระยะเวลา ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ นโยบายรองรับ ความสามารถของผูดําเนินงาน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้
ลวนมีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ ดังนั้นจะเห็นไดวาในการแกไขปญหาทางดานสาธารณสุข
ตองอาศัยความรวมมือหลาย ๆ ฝายที่มีความเกี่ยวของจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ
ส ว นที่ 2 PROCEED เป น ระยะของการพั ฒ นาแผน ซึ่ ง ต อ งทํ า ส ว นที่ 1 ให เ สร็ จ ก อ นจึ ง จะ
วางแผน แลวนําไปสูการดําเนินงานและประเมินผล ประกอบดวย
ระยะที่ 5 การดําเนินงานตามแผนโครงการ หลังจากที่ผานการวิเคราะหระยะที่ 1 - 4 แลวก็
จะมีการดําเนินงานตามแผนของโครงการที่กําหนดไว โดยการดําเนินงานตามกลวิธี วิธีการและกิจกรรม
และจะต องคํ า นึ ง ถึ ง การผสมผสานงานด านสุ ข ศึ กษา นโยบายและกฏระเบีย บ ซึ่งจะมีผูที่ทํา หน า ที่
รับผิดชอบในแตละฝาย และปฏิบัติตามตารางกิจกรรม
ระยะที่ 6 การประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินกระบวนการที่ใชในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ
ระยะที่ 7 การประเมินผลกระทบ เปนการวัดประสิทธิผลของโครงการตามวัตถุประสงค ใน
ระยะสั้น ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม
ระยะที่ 8 การประเมินผลลัพธสุดทาย เปนการประเมินผลทั้งหมดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การประเมินในขั้นตอนนี้จะเปนการดําเนินงานระยะยาว จึงจะสามารถประเมินคุณภาพชีวิตของกลุมที่
เปนเปาหมายได ดังนั้นในการประเมินในระดับตาง ๆ ของโครงการจะตองมีการกระทําที่ตอเนื่อง
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ในการดํ า เนิ น โครงการชุ ม ชนสุ ข ภาพดี (Health for All) ป พ.ศ. 2561 มี ชุ ม ชนที่ ส มั ค รใจ
เขารวมโครงการจํานวน 4 ชุมชน จาก 4 ภูมิภาค ไดแก
1) ชุมชนบานทุม หมู 1 ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน
2) ชุมชนนากวมเหนือ ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง
3) ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
4) ชุมชมโพหวาย ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
การคัดเลือกชุมชนเขารวมโครงการฯ ไดคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งชุมชนกระจายอยูในทุกภู มิภาค
มีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง มีองคกรเครือขายจากภายนอกพรอมให
การสนับสนุน สามารถพัฒนาไดดวยการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดพลังในชุมชนได
และมีความเปนชุมชนเมือง
ความเปนชุมชนเมืองพิจารณาเขตเทศบาลเปนเกณฑ ประชากรไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนหลัก และเปนชุมชนในมิติทางภูมิศาสตร (Geography) เนื่องจากเปนกลุมประชากรที่มีแนวโน ม
บริโภคผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และอาหารปรุงสําเร็จจากรานคา ซึ่งความรูความเขาใจ
ในการอานฉลากและสัญลักษณทางโภชนาการตาง ๆ เพื่อประกอบการเลือกซื้อเลือกบริโภค จะสงผล
โดยตรงตอสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังได
โดยทั้ง 4 ชุมชน อยูภายใตการประสานและการดูแลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของแตละ
จังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินงานภายใตแนวคิดขับเคลื่อนดวยเครือขาย บวร.ร. ไดแก บาน
(ชุ มชน) วั ด โรงเรี ย น และโรงพยาบาล โดยการสนับ สนุน งบประมาณและสื่อตางๆ จากกองพั ฒ นา
ศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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ตารางที่ 2 เครือขายและคณะทํางานเครือขาย บวร.ร. จําแนกตามชุมชน
ชื่อชุมชน
เครือขายบาน เครือขายวัด เครือขายโรงเรียน เครือขายโรงพยาบาล
ชุมชนบานทุม - ผูนําชุมชน และ - เจาอาวาสวัด - ครูและชมรม
- สสจ. ขอนแกน
หมู 1
อสม.
ศรีบุญเรือง
อย.นอยโรงเรียน - โรงพยาบาลสงเสริม
- นายกเทศมนตรี
นครขอนแกน
สุขภาพตําบลบานทุม
เทศบาลเมือง
- ครูและนักเรียน
บานทุม
กศน. บานทุม
ชุมชน
- ผูนําชุมชน และ - เจาอาวาสวัด - ครูและชมรม
- สสจ. ลําปาง
นากวมเหนือ
อสม. ชุมชน
นากวมเหนือ อย.นอยโรงเรียน - โรงพยาบาลลําปาง
นากวมเหนือ
ลําปางกัลยาณี - ศูนยสุขภาพชุมชน
- นายกเทศบาล
เมืองมอนกระทิง
เทศบาลนคร
- ศูนยสุขภาพชุมชน
ลําปาง
เมืองหัวเวียง
หมูบานเปรม
- ผูนําชุมชน
- รองเจาคณะ - ครูและชมรม อย. - สสจ. สระบุรี
ประชาคม หมู 2 - นายอําเภอ
อําเภอพระ
นอย โรงเรียนสุธี - สสอ. พระพุทธบาท
พุทธบาท
วิทยา
พระพุทธบาท
- โรงพยาบาล
พระพุทธบาท
ชุมชนโพหวาย - คณะกรรมการ - ศาสนาจารย - ครูและชมรม
- สสจ. สุราษฎรธานี
ชุมชม อสม.
มัสยิดบาน
อย.นอย
- โรงพยาบาล
อสค.
ปากน้ํา
โรงเรียนบาน
สุราษฎรธานี
- ศูนยสุขภาพชุมชน
- ชมรมผูสูงอายุ - เจาอาวาสวัด โพหวาย
เมืองโพหวาย
- กลุมอาสาสมัคร โพหวาย
ตางดาว
- ชมรมออกกําลัง
กาย
- กลุมแกนนําสตรี
- ชมรมเบาหวาน
ชุมชนโพหวาย
- นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง
สุราษฎรธานี
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กอนการขับเคลื่อนโครงการของแตละชุมชน ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และทีมประเมินผล ไดลงพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน เพื่อเขาเยี่ยมและทําความเขาใจรวมกับแกนนํา บวร.ร. สําหรับ
ทีมประเมินผลมีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ในระยะแรกเพื่อการวินิจฉัยชุมชนและสรางความเขาใจในการ
ประเมินผลรวมกับคณะทํางาน บวร.ร. ในแตละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ทิศทาง และบทบาทการทํางานของคณะผูวิจัยที่มีตอ บวร.ร.
(2) เพื่อรวมพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางเบื้องตนในการจัดกิจกรรม และการใชสื่อภายในชุมชน
ตอกลุมเปาหมายที่ตางกันในแตละชุมชน
(3) เพื่อใหคณะผูวิจัยทําความรูจักชุมชน ผูนําชุมชน บวร.ร. ในพื้นที่ และแกนนําผูเกี่ยวของ
ผลการลงพื้นที่ระยะแรก สรุปเปนขอมูล ขอสังเกต และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการตาง ๆ
รายละเอียดในแตละชุมชม ดังนี้

ขอนแกน : ชุมชนบานทุม หมู 1
ชุมชนบานทุม หมู 1 มีประชากรอยูอาศัยจํานวน 1,693 คน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปน
ที่ราบสูงปานกลาง มีตนไมทองถิ่น เชน ตนมะขามเทศ ตนมะขาม ตนตาล มีสภาพภูมิอากาศแหงแลง
มีแหลงน้ํา คือ หนองแวง หนองเพชร พื้นดินเปนดินรวนปนทรายและบางพื้นที่มีดินลูกรัง มีเขตพื้นที่
จํ านวน 5 ตารางกิ โ ลเมตร ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ รับ จาง ทํานา เกษตรกรรม ทอเสื่ อ
ผลิตภัณฑของดีของชุมชน คือ ขนมนางเล็ด
รานขายของชํา/รานคาชุมชน ในชุมชนและบริเวณใกลเคียงที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
มีจํานวน 20 แหง มีรานสะดวกซื้อ 10 และหางสรรพสินคา 10 แหง
กลุม / ชมรมดานสุขภาพหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน ไดแก
- กิจกรรมออกกําลังกาย แอโรบิค ที่สนามกีฬากลางตําบลบานทุม
- กิจกรรมเตนบารสโลปที่ศาลาประชาคมของหมูบาน
- กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
- กิจกรรมสงเสริมใหบุตรกินนมแม
- กิจกรรมปองกันไขเลือดออกและโรคทองรวง
จํานวนผูปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังจํ านวน 122 ราย ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงจํานวน
62 ราย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 36 ราย โรคเบาหวาน 19 ราย โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคหัวใจขาดเลือด 2 ราย โรคเบาหวานและหอบหืด 2 ราย และโรคความดันโลหิตสูงและหอบหืด 1 ราย
9

10

รานสะดวกซื้อ เชน 7/11, Family mart, CJ mart, Lotus express, Mini Big C ฯลฯ
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จุดเดนของชุมชนและเครือขาย บวร.ร.
ชุมชนมีความสามัคคี และการชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในหมูบาน เชน งานบุญประเพณีที่
วัด งานประเพณีตาง ๆ กิจกรรมของทางโรงเรียน กิจกรรมของภาครัฐ คนในชุมชนจะชวยเหลือกันทั้งรวม
บริจาคเงิน อาหาร ออกแรงในการจัดสถานที่
ขอสังเกตจากการลงพื้นที่รานคาชุมชน
(1) บวร.ร. ขอนแกน ไดมีการนํารองสื่อเผยแพรประชาสัมพันธไปบางแลว จึงพบเห็นการใชสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับฉลากโภชนาการและสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในรานคาชุมชน
ที่เขาเยี่ยมชม มีการติดปายหนารานคาระบุวา “รานนี้เขารวมโครงการชุมชนสุขภาพดี ลดหวาน มัน เค็ม
มีอาหารที่มีสัญลักษณทางเลือกสุขภาพจําหนาย” รวมทั้งมีปายใหความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ และ
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ติดตั้งอยูทั่วไปภายในราน
(2) รานคาที่เขาเยี่ยมชมเปนรานขายของชําภายในชุมชน ตั้งอยูเยื้องกับที่ทําการผูใหญบานของ
ชุมชน แกนนํา บวร.ร. ใหขอมูลวามีอีกรานหนึ่งที่อยูไมไกลกันเปนรานที่จะเขารวมโครงการฯ ดวย ขณะนี้
จึงมีเพียง 1 ราน ที่เริ่มกิจกรรมอยางเปนทางการแลว
(3) ภายในรานคามีสินคาหลากหลายประเภททั้งของกินของใชในครัวเรือน รวมทั้งมีการขาย
น้ําแข็งไสบริเวณดานหนาราน ผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ยังมีจํานวน
นอยเมื่อเทียบกับสินคาอาหารอื่นๆ
(4) ปายสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ถูกติดตั้งไวในบริเวณที่รานสะดวก ตั้งอยูติด
และปะปนกับสินคาอื่น ๆ รวมทั้งขนมหวาน และขัณฑสกร (โซเดียมซัคคาริน เปนสารใหความหวาน)
อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของพื้นที่ภายในราน ซึ่งเจาของรานแจงวาในอนาคตคิดวาจะมีการจัดมุมหรือ
ชั้นวางเฉพาะอาหารที่มีตราสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หากสินคามีจํานวนมากพอ
(5) จากการพูดคุยกับเจาของรานพบวา ถามีลูกคาถามถึงปายตาง ๆ ที่ติดภายในรานก็จะมีการ
อธิบายประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหกับลูกคา ที่ผานมามีลูกคาถามถึงอยูบางเปนระยะ ๆ วิธีการนี้ตองมี
อัธยาศัยของผูขายเปนเงื่อนไขสําคัญ ซึ่งเจาของรานและครอบครัวมีความกระตือรือรนใสใจในการให
ขอมูลเปนอยางมาก
(6) ผลิตภัณฑอาหารที่มีตราสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุด คือ โฟรโมสตโอเมกา 3 รสจืด (ขายดีมากกวานมกลองทั่วไป) แมและเด็กในชุมชนนิยมเพราะรสชาติ
อรอย มีราคาถูก และคาดหวังประโยชนจากโอเมกา 3 ที่เพิ่มเขามามากกวายี่หออื่น ไวไวรสหอยลาย
ผัดฉา ไดรับความนิยมใกลเคียงกับมามารสตมยํากุงเนื่องจากมีรสอรอย (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ขายที่สุด คือ
มามารสหมูสับ) จากขอมูลสะทอนการเลือกซื้ออาหารของผูบริโภคในชุมชนที่คํานึงถึงรสชาติเปนหลั ก
แมวาจะเลือกซื้ออาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แตเปนการตัดสินใจซื้อจากรสชาติ
ไมไดตัดสินใจซื้อจากสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ทวาเมื่อมีขอมูลคุณคาทางโภชนาการ
-39-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ขอมูลชุมชนและการวินิจฉัยชุมชน

ที่ดีกวาจากโฆษณาของผูผลิตก็ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใสใจสุขภาพของตนเอง
แตอาจยังไมมีความรูและยังไมสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคไดจากการอานฉลากโภชนาการดวยตนเอง
(7) เจาของรานใหขอมูลวาซื้อสินคาเขารานจากแมคโคร และรานคาสงในเมือง ซึ่งมีอาหารที่
ฉลากมีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ใหเลือกซื้อไมมากนัก
(8) วิธีการขายของรานขายของชําในชุมชน ผูขายมักจะเปนผูหยิบสินคาใหลูกคาตามที่สั่ง ดังนั้น
ถาลูกคาไมมีขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือฉลากโภชนาการ
มากอน ลูกคาก็จะสั่งสินคาตามที่ตนเองเคยชิน ยกเวนไดรับขอมูลใหมที่ทําใหลองซื้อสินคาที่ตางไปจาก
เดิ ม เช น การที่ ลู กค า ในชุ มชนเลื อ กซื้ อโฟรโ มสตโ อเมกา 3 เพราะมีขอมูล จากโฆษณาวาโอเมก า 3
มีประโยชน ดังนั้นการจัดโชวมุมหรือชั้นสินคาเฉพาะอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
อาจเป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ใ ช โ ฆษณาส ง สารไปให ผู บ ริ โ ภค แต ใ นร า นต อ งมี อ าหารที่ มี สั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” จํานวนมากพอหรือมีหลากหลายชนิดมากขึ้น

ภาพที่ 8 ปายหนารานคาชุมชนที่เขา
รวมโครงการ ชุมชนบานทุม

ภาพที่ 9 ปายใหความรูเกี่ยวกับฉลากและ
ลดเสี่ยง ลดโรคภายในรานคาชุมชน ชุมชนบานทุม
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ภาพที่ 10 ตราสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในรานคาชุมชน ชุมชนบานทุม
ขอสังเกตจากการลงพื้นที่วัดศรีบุญเรือง
(1) วัดศรีบุญเรืองเปนวัดที่ตั้งอยูในกลางชุมชนบานทุ ม ติดกับหมู 1 ภายในวัดติดตั้งปายสื่ อ
ประชาสัมพันธของโครงการฯ มีทั้งที่เปนสื่อจากโครงการฉันดีมีสุข และสื่อที่แกนนํา บวร.ร. ทําขึ้นใหม
วั ด ศรี บุ ญ เรื องอยู ในระหว า งการก อสรางสถานที่ภ ายในวัด และกําลังจะมีงานบุญใหญ นอกจากวั ด
ศรีบุญเรืองแลวในชุมชนบานทุม หมู 4 ยังมีวัดยอดแกวที่มีเจาอาวาสเปนเจาคณะตําบล
(2) เจาอาวาสวัดศรีบุญเรืองเปนพระนัก (กอ) สราง ไมใชนักเทศน แตใหความเมตตาเปนกําลัง
สําคัญในการเผยแพรขอมูล กระตุนเตือนใหผูมาทําบุญตระหนักถึงการเลือกบริโภค เลือกใสบาตร เพื่อลด
ความเสี่ยงของโรค โดยเชื่อมโยงกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเรื่อง การประมาณในการบริโภค
(หลักอปณณกปฏิปทา 3 ที่พระพุทธเจากลาวไววาเปนขอปฏิบัติที่ไมผิด ยังผลดี ไมมีผลรายอยางแนนอน
ไดแก สํารวมอินทรีย ประมาณในการบริโภค และชาคริยานุโยค) เนื่องจากอาหารที่ไดรับจากผูมาทําบุญ
เปนอาหารที่เสี่ยงตอโรค เนื่องจากมีทั้งแกงกะทิ ปรุงรสคอนขางหวาน ใสผงชูรสจํานวนมาก แตพระสงฆ
เลื อกฉั น ไม ได หลี กเลี่ย งไม ได เ พราะผงชูร สเปน ที่นิย มอยางมากในชุมชน แตทานไดมีการนําความรู
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม เทศนาธรรมในวันมาฆบูชา (1 มีนาคม 2561)
(3) ภายในวัดกําลังจะมีงานบุญผะเหวด (งานบุญมหาชาติ) ทําใหมีชาวบาน ผูสูงอายุ รวมกลุม
กันทํา “โมบายผะเหวด” จากฝาชีพลาสติกและหลอดกาแฟ (เดิมใชปอเทือง กับ ขาวตอกดอกไม แตใน
ปจจุบันเปนวัตถุดิบหายากและไมสะดวก) (อาจใชฝาชีโมบายผะเหวดอาจใชเปนสื่อฉลากอาหารของ
ชุมชนได) ผูสูงอายุเลาวาวัดกําลังจะมีงานบุญใหญในวันที่ 21 มีนาคม 2561 แตยังไมไดมีการรณรงค
ลด หวาน มัน เค็ม หรือพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่ชาวบานจะนําถวายในงานบุญ
(4) จากการพูดคุยกับผูสูงอายุในวัด พบวา ในชุมชนมีการใชยาสมุนไพร มีผูรูดานการใชสมุนไพร
ในชุมชน และชาวบานมีความเชื่อเรื่องการใชสมุนไพรรักษาโรค รวมถึงมีชาวบานที่หายจากโรคมะเร็งจาก
การใชยาสมุนไพรดวย (อาจใชเปนกลยุทธในการปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติในการบริโภค แตตอง
ใชอยางระมัดระวัง)
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ภาพที่ 11 แผนปายประชาสัมพันธโครงการ ภายในวัดศรีบุญเรือง
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
เครือขาย บวร.ร. ขอนแกน ไดเริ่มมีการทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธไปกอนการเริ่มโครงการ
จึงเห็นวิธีการดําเนินการเปนรูปธรรมในบางสวน โดยสรุปมีแผนการดําเนินงานแบงเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ
การดําเนินงานในชุมชน และการจัดการสภาพแวดลอมดานอาหารในชุมชน
การดําเนินงานในชุมชน หนึ่งในกลุมเปาหมายเปนผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 122 คน โดย
มีกลุม “ผูพิทักษ รักษสุขภาพ” ประกอบดวย อสม. หมู 1 และ หมู 2 อย.นอย จากโรงเรียนนครขอนแกน
และ นักเรียน กศน. ตําบลบานทุม คอยดูแล พูดคุยใหความรูเรื่องการบริโภคอาหาร เยี่ยมบาน ตรวจ
สุขภาพ สํารวจเครื่องปรุงรสของแตละครัวเรือนโดยมีแบบบันทึกการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อติดตาม
สุขภาพของผูปวยตลอดระยะเวลา 3 เดือน
การจัดการสภาพแวดลอมดานอาหารในชุมชน มีการจัดกิจกรรมใหความรู และจัดประกวดการ
ประกอบอาหาร “อรอยได ไมงอ หวาน – มัน – เค็ม” ในกลุมรานคาปรุงประกอบอาหารสด ขอความ
รวมมือจากผูประกอบการรานคา/รานขายของชํา ติดตั้งปายใหความรู จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
ฉลาก อาหาร และสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แกรานคา และประเมินผลโดยการเก็บ
ขอมูลจากยอดขายอาหารที่มีสัญลักษณทางเลือกสุขภาพทุกเดือน และไดรับความเมตตาจากเจาอาวาส
วัดศรีบุญเรือง ซึ่งไดเทศนกระตุนเตือนการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวันและการเลือกถวายอาหาร
พระสงฆ รวมทั้งจัดใหมีพื้นที่ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จากการนําเสนอการดําเนินงานดังกลาว
คณะผูวิจัยจึงมีขอสังเกตและใหขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแก บวร.ร. สรุปไดดังนี้
(1) กลยุทธสงเสริมสิ่งแวดลอมดานอาหารในชุมชน มีการจัดการรอบดานพอสมควร และไดรับ
ความรวมมือจากเครือขายในชุมชนเปนอยางดี แตในสวนการดําเนินงานในชุมชนยังไมเห็นการเปดโอกาส
ใหชุมชนไดกําหนดนโยบาย ทิศทาง กิจกรรม หรือการดําเนินงานสุขภาพของตนเอง ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
ทําใหเกิดความยั่งยืนในระบบการจัดการสุขภาพในชุมชน เชน การทําประชาคมรวมกันในชุมชน สมาชิก
ในชุมชนรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนของตนเอง สมาชิกในชุมชนเปนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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(2) บวร.ร. ควรมีสวนชวยในการดึงความเขมแข็ง ความโดดเดนของชุมชนขึ้นมาเปนกลยุทธใน
การขับเคลื่อนกระบวนการปรับเปลี่ยนบนวิถีชีวิตของชุมชน
(3) ควรเพิ่มกลุมเปาหมายเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวย หรือผูมีสุขภาพดีในชุมชนดวย
เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว ก็ต องรับประทานอาหารรว มกัน มีแมบานซื้อวัตถุ ดิบ มาปรุงอาหารคน
เดียวกัน มีลูกหลานที่รับประทานอาหารสํารับเดียวกัน มีเพื่อนบานที่สุขภาพแข็งแรงคอยพูดคุยดูแลซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นสมาชิกคนอื่นในชุมชนนอกจากผูปวยก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหเปาหมายเชิงสุขภาพของ
โครงการบรรลุผลสําเร็จได
(4) การที่ บวร.ร. ประเมินโครงการฯ และตั้งเปาหมายของโครงการฯ เปาหมายของกิจกรรมที่
ผลการประเมินสุขภาพโดยใชขอมูล ระดับความดันโลหิต คาระดับน้ําตาลในเลือด ฯลฯ มีขอดีคือทําให
เห็ น ผลการเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป น รู ป ธรรม แต อ าจจะไม ส ะท อ นผลการเปลี่ ย นแปลงจากกิ จ กรรมซึ่ ง
ดําเนินการในระยะเวลา 3 เดือน ดวยขอมูลผลลัพธทางสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
(5) ในแต ล ะกิ จ กรรมควรตั้ งเปาหมายของกิ จ กรรม มีกลุมเปาหมายของกิจ กรรม และการ
ประเมินผลที่สะทอนไปถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
โครงการที่เปนบุคคลในชุมชน ดังนั้นการประเมินความสําเร็จของการจัดสภาพแวดลอมดานอาหารใน
ชุมชนจึงไมใชการประเมินกลุมเปาหมายของโครงการ แตเปนความสําเร็จดานการจัดการสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ซึ่งก็เปนปจจัยที่สําคัญมากปจจัยหนึ่ง ดังนั้นทาง
แกนนําตองหาความสัมพันธระหวางความสําเร็จในการจัดการสภาพแวดลอม (ซึ่งอาจเปนกลุมเปาหมาย
ในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม) กับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในชุมชน นั่นจึง
เปนการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
(6) ควรใหหนวยยอยของชุมชนที่จะเปนเปาหมายของโครงการคือ บุคคลที่เปนสมาชิกในชุมชน
ซึ่งจะตองเปนกลุมที่ขับเคลื่อนสุขภาวะของชุมชนไปตามความตองการของชุมชนเอง จากการวิเคราะห
ขอมูล สภาพปญหา ตนทุนของชุมชนดวยตนเอง โดยมี บวร.ร. เปนหนวยหนุนเสริมทางงบประมาณ
ความรู อุปกรณเครื่องมือ กลวิธี ในสวนที่ชุมชนยังขาดอยู เปนเสมือนพี่เลี้ยงคอยเกื้อหนุนการดําเนินงาน
ภายในชุมชน (ดูภาพที่ 12 ประกอบ) สวนรานขายของชํา รานอาหาร วัด เปนการจัดสภาพแวดลอม เปน
กลยุทธขับเคลื่อนที่จะชวยใหเกิดการตระหนักย้ําเตือนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การลดแลก
แจกแถมน้ําปลาที่ มีสัญลั กษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” พระเทศนใหญาติโยมเรื่ องควรลดการ
บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม รานอาหารมีเมนูเพื่อสุขภาพ ทั้งหมดนี้เปนการจัดการสภาพแวดลอมเพื่อยังผล
ไปสูกลุมเปาหมายหลัก
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ภาพที่ 12 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสําหรับเครือขาย บวร.ร.
(7) กลุมผูพิทักษ รักษสุขภาพ ที่มีสมาชิกเปน อย.นอย อสม. และนักเรียน กศน. ควรพิจารณา
ถึงประเด็นเชิงสัมพันธภาพระหวางเด็กและผูใหญ วามีการยอมรับจากการสอนหรือใหขอมูลในระดับใด
(รับฟงแตอาจไมทําตามคําแนะนํา หรืออาจทําตาม บวร.ร. อาจตองทบทวนในประเด็นนี้ดวย) อสม. เปน
ตัวอยางของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (Role Model) มากนอยเพียงใด ซึ่งทาง บวร.ร. อาจหา Role
Model จากสมาชิกในชุ มชนคนอื่ น ๆ ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี เชน Role Model ผูปวยดูแลตนเอง
แมบานรักสุขภาพ ผูปวยที่หายจากโรค พอคารุนใหมใสใจสุขภาพ
(8) การใหความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) ควรเนนกลยุทธใหความรูในการจัดการ
กับการบริโภคของตนเอง เชน การคํานวณสารอาหารที่รับประทานในแตละวันอยางงาย การแบงอาหาร
รับประทานในสัดสวนที่พอเหมาะจากการอานคําแนะนําในการบริโภคจากฉลากอาหารหรือการตระหนัก
รูดวยตนเอง และความรูเกี่ยวกับสวนประกอบในอาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป ที่นิยมในชุมชน เชน กาแฟ
3 in 1 สวนประกอบในเครื่องปรุงรสตางๆ ซึ่งชุมชนอาจไมทราบ หรือ ไมไดอานสวนผสมของอาหาร
บนฉลาก
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นอกจากนี้ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมในเชิงนโยบายจาก นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.วีระชัย นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เพื่อให
การดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการฯ ดังนี้
(1) ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ การสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ในที่นี้ก็คือ
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งการบริโภคอาหารเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะโรคดังกลาว อาหารไมใช
ยารักษา ไมสามารถทําใหอาการของโรคดีขึ้นได แตชวยสนับสนุนใหการรักษาหรือปองกันเปนไปไดดีข้ึน
แตดวยอาหารเป นความชอบสวนบุ คคล หากบุคคลไมตระหนักดวยตนเองปรับทัศนคติตนเอง บุคคล
ภายนอกก็ ไ ม ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต อ งให บุ ค คลเกิ ด ความตระหนั ก และจั ด การตนเอง โดยมี
บุคคลภายนอก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของมีหนาที่จัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสม และ
ใชกลยุทธตาง ๆ ในการชวยปรับทัศนคติ ใหความรู ใหเครื่องมือ สรางสภาพแวดลอมใหแกชุมชนภายใต
บริบทการทํางานดานอาหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ดูภาพที่ 13 ประกอบ)
(2) การจัดการสุขภาพแบบยั่งยื นคื อ การที่ชุมชนตองเกิดความตระหนั กในการดูแลสุ ขภาพ
สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดูแลสุขภาพตนเอง ชวยกันขับเคลื่อนแสวงหาวิธีการ
เพื่อแกไขปญหาหรือสงเสริมสุขภาพในชุมชน โดยมีหนวยงานภาครัฐคอยเปนพี่เลี้ยงชวยประคับประคอง
และจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่จําเปนใหแกชุมชน ดังนั้นหนาที่ในการเปนพี่เลี้ยงของรัฐจึงตองเริ่มจากการหา
ขอมูลในพื้นที่ รณรงค อํานวยความสะดวก และติดตามผลกระบวนการทํางาน (ดูภาพที่ 12 - 13 ประกอบ)

ภาพที่ 13 กลยุทธปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชน
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(3) สมาชิกในชุมชนควรเปนพลังในการพิทักษรักษาชุมชนของตนเอง ดังนั้น ในกลุมผูพิทักษ
รักษสุขภาพควรเปนสมาชิกที่อยูในชุมชน โดยเฉพาะ อย.นอย 25 คน ในโรงเรียนที่เปนสมาชิกในชุมชน
บานทุม ควรใหเปนแกนหลักในการสื่อสารกับสมาชิกในชุมชน
(4) นอกจากกลุมเปาหมายที่เปนผูปวยในชุมชนแลว ควรตระหนักวาทําอยางไรจึงจะทําใหไมมี
ผูปวยรายใหมเกิดขึ้น ไปพรอมกับการดูแลผูปวยเดิมที่มีอยูในชุมชนดวย
(5) การประเมินผลโครงการฯ ภายหลังดําเนินงานเสร็จสิ้นไปแลว แกนนํา บวร.ร. ควรมีการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม เชน การเกิดกระแสการอานฉลาก การมองหา
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเลือกบริโ ภค
อาหารมากขึ้น ซึ่งอาจใชสโลแกนเปาหมายของโครงการคือ “ลดรสชาติ ลดโรคภัย อานฉลากได เลือก
อาหารเปน” จากคํากลาวของรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(6) สัมฤทธิ์ผลของโครงการฯ จะเปนตนแบบที่จะขยายตอไปยังพื้นที่ขางเคียง โดยที่แตละชุมชน
จะมีวิธีการจัดการตนเองที่ ไมเหมือนกั น เชน บางชุมชนมีเจาอาวาสที่ คนนับ ถื อ บางชุมชนมีปราชญ
ชาวบาน วิธีการจัดการในแตละชุมชนจึงแตกตางกัน ความคาดหวังของโครงการนี้จึงอยูที่การค น หา
ตัวแบบ หรือกระบวนการตัวแบบ (Model) ในแตละชุมชน ดังที่เวลาเรานึกถึงประเทศที่มีอายุยืน ทุกคน
ก็จะคิดถึงญี่ปุนโมเดล ดังนั้นจึงอยากใหทบทวนวาอะไรหรือกระบวนการสงเสริมพฤติกรรมการอานฉลาก
เลือกรับประทานในแบบขอนแกนโมเดล
(7) การคิดกระบวนการ กลวิธี หรือกิจกรรมอยางใดก็ตาม ควรวิเคราะหถึงตนตอของปญหา
หรือหวงโซการบริโภคในชุมชนที่แทจริง รวมทั้งพิจารณาสิ่งแวดลอมอื่นที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคใน
การบริโภคอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพดวย เชน
- ถามีการรณรงคใหซื้อเครื่องปรุงที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ทางเลือก
สุ ขภาพ แต คนในชุ มชนส วนใหญ ซื้อของหาบเรแผงลอย ก็ตองมีการรณรงคใหความรูกับ รานหาบเร
เหลานั้นดวย
- เมื่อมีงานบุญ นอกจากพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญในวัดแลว ยังมีแมครัวที่ทําอาหารในวัด
ถวายแดพระสงฆ ปรุงอาหารแจกในโรงทาน ก็ตองใหความรูแกแมครัวเหลานั้นควบคูไปกับผูที่มาทําบุญ
- รณรงคผูบริโภคแลว แมครัวในวัดแลว พอคาแมคาขายอาหารแลว แตไมมีอาหารที่มี
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มาวางขาย ผูบริโภคหาซื้อไมได ตองมีการประสานรานขาย
ของชําใหชวยจัดมุมจําหนายอาหารที่มีสัญลักษณดังกลาว เพื่อใหผูบริโภคสะดวกในการเขาถึงมากขึ้น
มีการประชาสัมพันธสัญลักษณฯ ใหมองเห็นและจดจําไดมากขึ้น
- เมื่อคนในชุมชนมีการติดรสชาติ การลดหวาน มัน เค็ม ทําใหอาหารมีรสชาติอรอยนอยลง
ก็ ต องใช กลวิ ธี ใ นสื่ อสารอื่ น ให เ กิ ดความตระหนั ก ตระหนกดว ยตนเอง หรือหาเครื่องมื อ ที่จ ะเป น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ (ดูภาพที่ 13 ประกอบ) เนื่องจาก อย. ไมไดสงเสริมเฉพาะการดูสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เทานั้น แตจุดหมายคือการลดความเสี่ยงและปองกันโรค NCDs ดวย
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ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมความรอบรูในการอานฉลาก การเลือกบริโภค และการจัดการกับการบริโภค
ของตนเองดวย
(8) อย. มีความคาดหวังใหชุมชนเล็งเห็นผลและสามารถดําเนินการตอไดดวยตัวชุมชนเอง ซึ่ง
ความคาดหวังนี้จะเกิดขึ้นไดก็จากการที่ชุมชนเห็นความสําคัญ ชุมชนเห็นผลดีที่เกิดขึ้น เห็นกระบวนการ
องคความรูที่เกิดขึ้นในชุมชนในแบบที่เผยแพรได จนกลายเปนตนแบบใหกับพื้นที่อ่ืนได องคประกอบ
เหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็จากการเริ่มตนการดําเนินงานบนฐานคิด ฐานเชื่อ ฐานพลังความตองการจากชุมชน
จากความคาดหวังของ อย. สอดคลองกับความเห็นของ นพ.พีระ อารีรัตน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับรูปแบบที่จะทําใหเกิดผลการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพโดยชุมชน โดยเริ่ม
จากใหชุมชนหรือหนวยงานใดก็ตามนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหจนเห็นปญหาและชองวางที่ทําให เกิด
ปญหา เห็นความตองการของชุมชน ชุมชนเห็นวาตนเองจะไดประโยชน อะไรจะเกิดขึ้นในชุมชน ใช
ศักยภาพชุมชนในการจัดการปญหา โดยมี บวร.ร. คอยหนุนเสริมดวยกลยุทธตาง ๆ จนเกิดผลลัพธที่เปน
รูปธรรม ชุมชนก็จะเกิดกระบวนการเรียนรูที่จะจัดการตนเองดวยพลังชุมชน (ดูภาพที่ 14 ประกอบ)

ภาพที่ 14 แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพโดยชุมชน
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ลําปาง : ชุมชนนากวมเหนือ
ชุมชนนากวมเหนือ มีประชากรอยูอาศั ยจํานวน 2,038 คน สภาพภูมิประเทศโดยทั่ว ไปเปน
เขตเมือง มีสภาพภูมิอากาศ 3 ฤดู ไมมีแหลงน้ําในชุมชน ชุมชนติดทางรถไฟ มีเขตพื้นที่จํานวน 0.28
ตารางกิโลเมตร ประชาชนมีอาชีพหลักคือ คาขาย อาชีพเสริมคือรับจาง ผลิตภัณฑของชุมชน คือ การ
แปรรูปสมุนไพร ไสอั่ว และการทํารถมาจําลอง
รานขายของชํา/รานคาชุมชน ในชุมชนและบริเวณใกลเคียงที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
เปนรานคาชุมชนจํานวน 5 แหง มีรานสะดวกซื้อ 2 แหง และหางสรรพสินคาจํานวน 2 แหง
เจาหนาที่ อสม. ผูนําชุมชน มีการออกเยี่ยมผูปวยรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลและเทศบาล
สม่ําเสมอ มีผูปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังจํานวน 169 ราย ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดจํานวน
112 ราย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 45 ราย และเบาหวาน 12 ราย
จุดเดนของชุมชนและเครือขาย บวร.ร.
- ชุมชนมีจุดเดนที่มีวัดนากวมเหนือเปนจุดศูนยกลางโดยมีพระครูวรการโกวิท เจาคณะตําบล
เปนเจาอาวาส และในชุมชนมีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือ ศสมช. ที่คอยบริการประชาชนใน
ชุมชนทุกวันอาทิตยโดยการคัดกรองเบื้องตนในชุมชนกอนมีปญหาทางสุขภาพ
- มีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็ง และชมรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชนที่ออกกําลังกายทุกวันจันทรถึง
ศุกร มีสนามกีฬาเปนของตนเองในชุมชน คนในชุมชนรักใครสามัคคีกัน
- เปนชุมชนนํารองในเรื่อง ธรรมนูญสุขภาพชุมชนนากวมเหนือ ธรรมนูญชุมชนสีขาว และชุมชน
พื้นที่สีเขียว จึงทําใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการและบริหารชุมชนโดยใชเสียงขางมากและการมีสวน
รวม นอกจากนี้ในชุมชนยังมีศูนยสมุนไพรและสวนผักปลอดสารพิษ โดยการนําของ อสม.ที่รวมกันทํา
กิจกรรมตามรอยพอตามเศรษฐกิจพอเพียงอยูใน ศสมช. ที่ทําการของ อสม.
- แกนนําบานและวัดอยูหางกันประมาณ 300 เมตร
- มีศาลาอเนกประสงคเปนสถานที่พบปะและทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน
- มีนักเรียน อย.นอย อยูในชุมชนมากถึง 32 คน
ขอสังเกตจากการลงพื้นที่ในชุมชน
(1) ชาวบานในชุมชนนากวมเหนือมักไมซื้ออาหารสําเร็จรูป / กึ่งสําเร็จรูปรับประทาน สวนใหญ
ทําอาหารปรุงเองในครอบครัว (เนื้อหาที่ตองถายทอดในกิจกรรมอาจตองเนนในสวนเครื่องปรุงรส)
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(2) จากการสัมภาษณผูสูงอายุในชุมชน พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนโรคไขมันในเลือดสูง แมวา
จะไมไดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเปนประจําก็ตาม (ควรทําความเขาใจเรื่องอาหาร แหลงอาหารที่มี
ไขมัน และผลิตภัณฑอาหารตางๆ ที่แปรรูปมาจากไขมัน เชน ครีมเทียม)
(3) อสม. ชุมชนมีการสํารวจการเลือกซื้ออาหารทุกเดือน
(4) กลุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลําปาง จะเขาตรวจขอมูลความเสี่ยงในการเปนโรคไมติดตอ
เรื้อรังทุกป และจัดทําเปนรายงานการสํารวจจัดเก็บไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(5) สถานที่สําคัญในชุมชนกระจุกตัวอยูบริเวณใกลเคียงกับวัดนากวมเหนือ
(6) บริเวณหนาวัดนากวมเหนือมีสภากาแฟที่ชาวบานในชุมชน (สวนใหญเปนผูสูงอายุ) มานั่งดื่ม
ชา กาแฟ ทําอาหารรับประทาน โดยชา กาแฟ น้ําตาล วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และอุป กรณ
เครื่องครัวตาง ๆ เปนของที่คนในชุมชนแวะมาวางไวเพื่อแบงปนกัน มีชาวบานมานั่งพูดคุยสนทนาเรื่อง
ตาง ๆ หมุนเวียนกันไปมาตลอดทั้งวัน (เปนจุดแข็งของชุมชน อาหารที่รับประทาน คาดวาจะอยูในกลุม
อาหารหวาน มัน เค็ม ตองหาขอมูลเพิ่มตอไป)
(7) ชุมชนนากวมเหนืออยูติดทางรถไฟ อีกฟากของรางรถไฟคือ ชุมชนรถไฟที่มีตลาดสดขนาด
ใหญอยูริมทางรถไฟ
(8) ผลิตภัณฑที่ขายดีที่สุดในรานคาหนึ่งในตลาดชุมชนรถไฟ คือ ผงชูรส ซุปกอน ผงปรุงรสตางๆ
(9) แม ว า จะไม มีห า งสรรพสิ นคาหรือรานสะดวกซื้อในชุมชน แตในพื้น ที่ชุมชนรถไฟซึ่งเปน
บริเวณไมไกลจากชุมชนนากวมเหนือมีบิ๊กซีและมินิบิ๊กซี

ภาพที่ 15 แผนที่เดินดินชุมชนนากวมเหนือ
ที่มา : นางสาวพิจิตรา เตพิน และนางสาววนิดา วงศแคะหลา
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
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ภาพที่ 16 สถานที่สําคัญโดยรอบวัดนากวมเหนือ

ภาพที่ 17 ศาลาอเนกประสงคและสภากาแฟบริเวณหนาวัดนากวมเหนือ

ภาพที่ 18 ลานออกกําลังกาย
ในชุมชนนากวมเหนือ

ภาพที่ 19 ตลาดสดชุมชนรถไฟ
ใกลชุมชนนากวมเหนือ
-50-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ขอมูลชุมชนและการวินิจฉัยชุมชน

ขอสังเกตจากการลงพื้นที่โรงเรียนลําปางกัลยาณี
(1) โรงเรี ย นลํ า ปางกั ล ยาณี เป น โรงเรี ย นที่ มี กิ จ กรรมให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภคอย า ง
สม่ําเสมอจากการดําเนินงานของชมรม อย. นอยในโรงเรียน มีการจัดนิทรรศการโครงการรณรงคงดทาน
รสหวานและดื่มน้ําอัดลม โดยภายในโรงเรียนมีพื้นที่จัดแสดงปริมาณน้ําตาลในอาหารและเครื่องดื่มแตละ
ประเภทที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน (ภาพที่ 20)
(2) รานคาในโรงเรียนขายอาหารหลายประเภททั้งอาหารในบรรจุภัณฑจากอุตสาหกรรมอาหาร
และอาหารปรุงสําเร็จจากผูผลิตในชุมชน เชน ขนมปงสด ขนมไทย แมวาในบรรดาผลิตภัณฑอาหารใน
ราน อาหารหรือขนมที่มีรสหวานเปนหลักมีจํานวนไมมาก แตอาหารที่มีรสเค็มหรือปริมาณโซเดียมสูงมี
จําหนายจํานวนมาก เชน โจกรสตมยํากุง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
(3) ในบรรดาอาหารหรือขนมที่มีรสหวาน อาหารปรุงสําเร็จจากผูผลิตในชุมชนไดรับความนิยม
มากกว า ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและขนมกรุ บ กรอบจากผู ผ ลิ ต อุ ต สาหกรรมที่ มี ฉ ลากโภชนาการชั ด เจน
นอกจากนี้ยังพบการนําขนมจากบรรจุผลิตภัณฑมาแยกแบงขาย เชน ขนมปงปบแบงขาย

ภาพที่ 20 นิทรรศการรณรงคงดทานรสหวานและ
ดื่มน้ําอัดลม ในโรงเรียนลําปางกัลยาณี

ภาพที่ 21 อาหารกึ่งสําเร็จรูปทีว่ างขายในรานคา
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ภาพที่ 22 อาหาร ขนมไทย ขนมปงปบแบงขาย ที่วางขายในรานคาโรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
จากขอมูลเบื้องตนที่แกนนํา บวร.ร. นําเสนอในที่ประชุม พบวา ในเบื้องตนมีการกําหนดกลุม
ตัวอยาง 125 คนสําหรับการจัดกิจกรรมครั้งสุดทายที่ อย. กําหนดวาตองมีผูเขารวมจํานวนไมต่ํากวา 100
คน จากการชักชวนของ อสม. 25 คน (ชักชวนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการคนละ 5 คน) โดยสวนใหญ
กลุมเปาหมายที่จะนํามาเขารวมโครงการคือ แมบาน และผูปวย แตในแผนกิจกรรมยอยอื่น ๆ กําหนด
รายละเอียดของกิจกรรมอิงไปตามสถานที่ทํางานแตละแหงของแกนนํา เชน จัดกิจกรรมในโรงเรียน จัด
กิ จ กรรมในโรงพยาบาล ถวายความรู ใ ห พ ระสงฆ ใ นวั ด โดยไม มี ก ลุ ม เป า หมายที่ ชั ด เจน และไม ใ ช
กลุ มเป า หมายเดี ย วกั บ 125 คนนั้ น ดังนั้น คณะผูวิจัย จึง มี ข อสัง เกตและให ข อเสนอแนวทางการจั ด
กิจกรรมแก บวร.ร. สรุปไดดังนี้
(1) ควรมุงจํากัดพื้นที่กลุมเปาหมายใหอยูภายในชุมชนเปนหลักในทุกกิจกรรม
(2) ควรใชขอมูลชุมชนตั้งตนเปนฐานรากในการจัดกิจกรรม เชน จุดออน จุดแข็ง ความตองการ
ปญหาของชุมชน ดังนั้นควรเริ่มจากการวิเคราะหชุมชนเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรนําขอมูลสุขภาพ
ของชุมชนมาใชวิเคราะหและพิจารณาในการออกแบบกิจกรรมและสื่อตาง ๆ
(3) ควรใชขอมูลการดําเนินงานหรือวิถีการทํางานปกติของเครือขาย บวร.ร. เชื่อมโยงเขากับ
กิจกรรมเพื่อใหเกิดภาพบูรณาการงานของเครือขายเขากับการพัฒนาชุมชน เชน อสม. ชุมชนมีการสํารวจ
การเลือกซื้ออาหารทุกเดือน ก็สามารถใชขอมูลนั้นเขามารวมพูดคุยกับชุมชน ใหเห็นถึงประเด็นปญหา
ของชุมชน และทุกเดือนที่เขาสํารวจก็มีการสอดแทรกขอมูลการอานฉลากหรือสงเสริมใหซื้ออาหารที่มี
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงบนฉลากใหชาวบานไดรับสารดังกลาวสม่ําเสมอ
(4) ควรกําหนดใหกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมทั้งโครงการเปนกลุมเดียวกัน มีจํานวนชัดเจน
มีรายละเอียดขอมูลที่สามารถติดตามผลลัพธการเขารวมกิจกรรมได
(5) บวร.ร. (บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) คือเครือขายที่เขามาชวยหนุนเสริมชุมชนเพื่อให
ความรู ความเข า ใจ มี การปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรมในการบริโ ภค ใหเกิดการเรีย นรูรว มกัน ในรู ป แบบ
เครือขายสุขภาวะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงไมจําเปนตองจัดโดยใชสถานที่แตละแหง แตหมายความถึง
การที่แตละเครือขายจะมีสวนรวมในการเรียนรูของชุมชนอยางไร โดยมีชุมชนเปนเปาหมายสําคัญ เชน
ประกาศเปนหมู บานปลอดน้ําอั ดลมในชุ มชน (ถาชุมชนมีปญหาเรื่องดื่มน้ําอัดลม) รานคาชุมชนโชว
อาหารสุขภาพในชั้นโชวสินคาดานบน แพทย พยาบาลในโรงพยาบาลเขามาใหความรูและติดตามผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหมูบาน
(6) ควรปรับกลไกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีความตอเนื่องและเชื่อมโยงกันในทุกกิจกรรม
เพื่อใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดจริง
(7) แกนนํา บวรร. มีขอสงสัยเกี่ยวกับสื่อตนแบบที่กําหนดไวในโครงการฯ ผูวิจัยใหแนวทางการ
ใชสื่อที่ไมจําเปนตองเปนสื่อตนแบบ (สื่ออุปกรณ) แตสามารถใชสื่อที่หลากหลายสามารถประยุกตจาก
ตนทุนของชุมชน ทั้งสื่ออุปกรณ สื่อวัฒนธรรม สื่อบุคคล ฯลฯ
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สระบุรี : ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2
ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2 มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบชุมชนเมือง มีสภาพ
ภูมิอากาศรอน มีแหลงน้ําของชุมชน และคลองน้ําหลังตลาดสด พื้นที่อยูอาศัยคอนขางแออัด ประชาชน
สวนใหญมีอาชีพคาขาย และรับจางทั่วไป ภายในชุมชนมีรานขายของชํา และมีรานสะดวกซื้อขนาดใหญ
ใกลชุมชน มีขอมูลการเจ็บปวยพบวา ผูปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังจํานวน 134 ราย เปนโรคความดัน
โลหิตสูง 71 ราย เบาหวาน 31 ราย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 29 ราย และโรคอัมพฤกษ 3 ราย
จุดเดนของชุมชนและเครือขาย บวร.ร.
- มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลจํานวน 2 แหง
- มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 แหง สามารถรองรับเด็กกอนวัยเรียนได
- มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับอาชีวศึกษา
- มีรถปฏิบัติการฉุกเฉินประจําเขตเทศบาลฯ
- มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
- มีโรงพยาบาลทั่วไปในเขตเทศบาลที่สามารถรองรับผูปวยไดจํานวนมาก
- มีบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางที่สําคัญครบถวนในแตละสาขา
ขอสังเกตจากการลงพื้นที่รานคาชุมชน
(1) ในพื้นที่ ต.พุทธบาท อ.พุทธบาท จ.สระบุรี มีรานคาสะดวกซื้อที่เปนธุรกิจในทองถิ่น คือ
รานเอกภาพ ซุปเปอรซัพพลาย ซึ่งมีทั้งแบบรานสะดวกซื้อขนาดยอม และหางสรรพสินคาใหญ (หางทวี
กิจคอมเพล็กซ และหางสรรพสินคาสุขอนันต ปารค เปนหางสรรพสินคาทองถิ่นดวย ซึ่งคณะวิจัยไมไดลง
พื้นที่สํารวจ)
(2) จากการพูดคุยกับพนักงานในรานเอกภาพพบวา พนักงานในรานทราบวาขณะนี้มีสัญลักษณ
แบบใหมติดบนฉลากอาหารเพื่อเปนทางเลือกสุขภาพใหกับผูบริโภค สินคาที่ติดสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” มียอดขายไมตางจากสินคาทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบตามสัดสวนการวางขาย สินคาที่ติด
สัญลักษณมักขาดตลาดเนื่องจากนํามาวางขายในปริมาณไมมากนักแตก็ไดรับความนิยม ผูบริโภคที่เลือก
ซื้อสวนใหญจะเปนกลุมเฉพาะที่รูจักสัญลักษณเนื่องจากตนเองหรือครอบครัวมีปญหาสุขภาพ บางสวนก็
เลือกซื้อเพราะถูกใจรสชาติ บางสวนก็เลือกซื้อตามเทศกาล (เทศกาลงานบุญตาง ๆ เทศกาลกินเจ)
(3) ผลิตภัณฑอาหารติดสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ไดรับความนิยม ไดแก
น้ําปลาและซีอิ้วตรากูดไลฟ (ในรานจําหนายหมดแลวตอนลงพื้นที่) ไวตามิ้ลคสูตรเจ และไวไวรสหอยลาย
ผัดฉา
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(4) นอกจากสินคาที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แลว ผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ
ที่เนนคุณคา สารอาหาร และมีสวนผสมที่คํานึงถึงสุขภาพก็ไดรับความนิยม เชน เครื่องปรุงรสยี่หอเม
กาเชฟ แตก็ยังมีจําหนายไมมากนัก และมักขาดตลาดบอย แสดงใหเห็นวา แมจะยังไมไดรับความนิยม
จากผูบริโภคเทากับผลิตภัณฑทั่วไป แตผูบริโภคเริ่มหันมาใหความสนใจกับการพิจารณาเลือกซื้ออาหารที่
ดี ต อ สุ ข ภาพมากขึ้ น แม จ ะยั ง ไม ม ากแต จํ า นวนความต อ งการ (Demand) ก็ เ ริ่ ม มี ม ากกว า อุ ป ทาน
(Supply) ทางเศรษฐศาสตร
(5) คณะผูเยี่ยมชมลงพื้น ที่ ในร านค าได ให ความเห็นวา “รานควรทําชั้นวางหรื อมุมจํ าหน าย
เฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อใหผูบริโภคเขาถึงไดงายขึ้น
และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับรานคา”

ภาพที่ 23 สินคาทีม่ ีตราสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ไดรับความนิยมในรานเอกภาพ
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ขอสังเกตที่ไดจากการลงพื้นที่โรงเรียนสุธีวิทยา
(1) โรงเรียนสุธีวิทยาเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สรางขึ้นตั้งแตสมัย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม สถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน รวมทั้งโรงอาหารมีความเกี่ยวพันกับสถานที่ใชงาน
ในสมัยสงครามโลก เปนโรงเรียนที่มีชมรม อย. นอย ที่ดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง
(2) เด็กนักเรียนที่เขาเปนสมาชิกในชมรม อย.นอย มาจากความสมัครใจและความสนใจของเด็ก
นักเรียนเอง ทําใหเห็นความตั้งใจในการทํากิจกรรมสาธารณสุขดานอาหารของสมาชิกในชมรม
(3) จากการสํารวจสิง่ แวดลอมดานอาหารภายในโรงเรียน พบวา รานขายสินคาภายในโรงเรียน
มีขนมกรุบกรอบ อาหารกึ่งสําเร็จรูปจําหนายหลากหลายยี่หอ สวนใหญไมมีสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ
มีเพียงผลิตภัณฑนมเทานั้นที่มีสัญลักษณดังกลาว อีกทั้งยังไมพบอาหารปรุงสําเร็จวันตอวันประเภทบรรจุ
ภัณฑจากผูผลิตในชุมชนวางจําหนาย
(4) ภายในโรงอาหารของโรงเรียนพบวามีรานคาที่ขายอาหาร เชน ลูกชิ้นทอด มันฝรั่งทอด
ไกทอด ทาโกะยากิ ขาวโพดอบเนย ไอศกรีม มีจํานวนหลายราน ในขณะที่รานขายผลไมสดมีเพียง 2 ราน
หากสงเสริมสิ่งแวดลอมดานอาหารโดยสนับสนุนใหมีอาหารที่สงเสริมสุขภาพมากขึ้นจะเปนปจจัยเสริม
ที่เอื้อตอการดําเนินงานมากขึ้น
(5) โรงเรียนมีการผลิตน้ําดื่มเองจากบอน้ําบาดาลของโรงเรียน และบรรจุเปนน้ําดื่มบรรจุขวด
วางจําหนายในรานคาของโรงเรียน

ภาพที่ 24 ขนมกรุบกรอบและอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่วางขายในรานคา โรงเรียนสุธีวิทยา
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ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
กอนหนานี้แกนนํา บวร.ร. เสนอชื่อชุมชนเปาหมาย 2 ชุมชน คือ ชุมชนเปรมประชาคม หมู 2
และ หมูบานภัณฑคีรี หมู 10 แตจากการนําเสนอในที่ประชุมพบวาเหลือเพียงชุมชนเปรมประชาคม
หมู 2 แกนนํา บวร.ร. เสนอรายละเอียดโครงการ รูปแบบกิจกรรมที่มีการเสนอใหกับคนในชุมชนกอน
หนานี้แลว โรงเรียนสุธีวิทยานําเสนอรูปแบบการเขาคายของนักเรียนที่มีน้ําหนักเกินในโรงเรียน และให
เจาอาวาส (พระธรรมปฎก เจาคณะจังหวัด) เทศนใหความรูกับพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญที่วัด แตก็เปน
เช น เดี ย วกั บ ชุ ม ชนอื่ น คื อ ยั ง ไม ไ ด วิ เ คราะห ค วามต อ งการของชุ ม ชนหรื อ ใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล
สาธารณสุขหรือความชุกของโรคในชุมชน และไมไดเนนกลุมเปาหมายเปนประชาชนในชุมชนที่แกนนํา
บวร.ร. เลือกขึ้นมา เปนเพียงการคิดรูปแบบจาก บวร.ร. และนําเสนอไปที่ชุมชน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมี
ขอสังเกตและใหขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแก บวร.ร. สรุปไดดังนี้
(1) แนวทางการดําเนินกิจกรรมควรใชชุมชนเปนฐาน (Area - based) โดยมีเครือขาย บวร.ร.
เขาชวยเปนกําลังหนุนเสริมใหชุมชนขับเคลื่อนไปได ทุกฝายควรคํานึงถึงวาตนเองจะสามารถชวยเหลือ
ชุมชนไดอยางไร วัดจะชวยชุมชนไดอยางไร สิ่งแวดลอมในชุมชน เชน รานอาหาร จะมีสวนรวมไดในทาง
ไหน ในขณะเดียวกันเครือขายบานในชุมชนก็อาจมีสวนรวมในกิจกรรมได เชน การใหผูปวยเขามาบอก
เลาประสบการณ
(2) มุ งเน น การดํ า เนิ น โครงการใหมีผ ลลัพธในเชิงพฤติกรรม สรางความตระหนักรูในการที่
ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองที่ไมใชเพียงแคการอานฉลากไดเทานั้น
(3) ควรกําหนดกลุมเปาหมายของโครงการที่ชัดเจน กลุมเปาหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
อาจจะกําหนดใหเปนเปาหมายหลักของโครงการ
(4) นอกจากการใชกิจกรรมตาง ๆ แลว การสรางสุขภาวะแวดลอมที่ดีก็มีสวนสําคัญ โรงเรียนมี
สวนชวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได โดยเฉพาะรานอาหารในโรงเรียนซึ่งปนปจจัยแวดลอมที่ทําให
นักเรียนกลุมเปาหมายหรือนักเรียนคนอื่นที่ไมใชกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักจากการสื่อสารซ้ํา ๆ ไป
ยั งนั กเรีย น จากการจั ดการสิ่งแวดล อ มด านอาหารที่จํ าหน ายในโรงเรี ย นจะเปน การสงเสริม ให เ กิ ด
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม นําไปสูการบอกตอยังครอบครัวและชุมชนของนักเรียน
(5) การดําเนินโครงการฯ ควรเนนใหพ้ืนที่เขมแข็งไดดวยตนเอง เพื่อที่วาเมื่อจบโครงการแลว
ชุมชนยังสามารถดํ าเนิน การส งเสริ มพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมตอไปไดอยางตอเนื่อง จนเกิด
Health Literacy ในระดับที่คนในชุมชนเกิดความตระหนักและตัดสินใจได ซึ่งการปรับพฤติกรรมการ
บริโภคในระยะยาวอาจสงผลดีตอชุมชนในการลดการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน
(6) รายละเอียดโครงการฯ ที่ชุมชนจะนําเสนอควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนกระบวนการ
และความยั่งยืนของชุมชน
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นอกจากนี้ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมจาก นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา และ ภก.วีระชัย นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค เพื่อใหการดําเนินงาน
ในภาพรวมของทั้งโครงการมีทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายและพันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
(1) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายในการแกไขปญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการ
บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังผานบทบาท
ความรับผิดชอบของ อย. โดยดูแลใหชุมชนมีการอานและใชประโยชนจากฉลากโภชนาการและสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”เพื่อการบริโภคอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสมกับ
ภาวถสุขภาพ ซึ่งการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพนั้นเนนรูปแบบการทํางานแบบเครือขาย บาน วัด
โรงเรียน โรงพยาบาล (บวร.ร.) รวมมือกันมุงใหผูนําโดยธรรมชาติของชุมชนเขามามีบทบาทปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ดวยเห็นวารูปแบบเชิงความสัมพันธในสังคมไทยยังเปนสังคมอุปถัมภ
เปนสังคมแหงการเชื่อฟงผูนําอยางฝงรากลึก จึงตองนํารูปแบบความสัมพันธมาเปนประโยชนในการ
เริ่มตนการเปลี่ยนแปลง แนนอนวาการที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหมีความยั่งยืนจะใชการเชื่อฟง
เพียงอยางเดียวไมได ดังนั้นจึงตองมีการผลักดันไปสูการเปนสังคมแหงความรวมมือ แนวคิดเครือขาย
บวร.ร. ของ อย. จึงเกิดขึ้น
(2) เมื่อแนวคิด บวร.ร. มีรากฐานมาจากสังคมแหงการเชื่อฟง องคประกอบของ บวร.ร. จึง
ประกอบไปดวยผูนําโดยธรรมชาติ ไดแก หมอ พยาบาล (ผูนําจากวิชาชีพ) ครู (ผูนําจากวิชาชีพ) พระสงฆ
นักบวช (ผูนําจากความเชื่อถือและศรัทธา) และผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน (ผูนําจากความเชื่อถือและ
ศรัทธา) โดยใหผูนําทางการหรือเจาหนาที่รัฐมีบทบาทในการเปนพี่เลี้ยง

ภาพที่ 25 ผูนําโดยธรรมชาติในสังคมไทยของเครือขาย บวร.ร.
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(3) การทํางานของเครือขาย บวร.ร. เปนเพียงการตั้งตนที่จะขยายผลไปสูความรวมมื อของ
เครือขายตาง ๆ ในภาคสวนอื่นของสังคม ไมวาจะเปนกระทรวงเกษตรฯ องคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น
การดําเนินโครงการชุมชนสุขภาพดีในครั้งนี้จึงมีความคาดหวังที่จะใหเปนตนแบบหนึ่งในการดําเนินงาน
ด า นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมและเสริ มสร างศั ก ยภาพของผูบ ริโ ภคใหเ กิด ความรอบรู ท างสุ ข ภาพ
(Health Literacy) มีความรูความเขาใจในการดูแลตนเองเชิงสุขภาวะ จนเกิดเปนเครือขายสุขภาวะใน
พื้นที่ ขยายผลไปสูเครือขายหนวยงานภาคสวนอื่นในสังคม จนกลายเปนตนแบบการดําเนินงาน สามารถ
เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอื่นจนกลายเปนเครือขายการเรียนรูสุขภาวะระหวางกันไดในที่สุด
(4) ผูถายทอดความรู / ประสบการณในโครงการสามารถกําหนดไดถึง 3 แบบ คือ ผูที่มีความรู
ผูที่เปนโรค และผูที่มีสุขภาพดี / อายุยืน ชุมชนสามารถเลือกใหเหมาะสมกับองคประกอบที่ชุมชนมี หรือ
เหมาะกับเนื้อหาที่ตองการถายทอดในกิจกรรมที่ชุมชนกําหนด
(5) ควรกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานจากการประเมินตนเองของชุมชน เพื่อนํามาใชใน
การจั ด ทํ า แผนงาน เพื่ อให ทราบสถานการณโรค พฤติกรรมของคนในชุมชน และกําหนดแผนงานที่
สอดคลองกับสถานการณ สามารถนําความรูมาใชไดในสถานการณจริง เปนการใชวิถีชีวิตของคนชุมชน
เชื่อมโยง และรณรงค โดยอาศัยบริบทของชุมชนและการทํางานของคนในพื้นที่
(6) กําหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการที่สะทอนการแกไขปญหาทั้งในเชิงลึกและกวาง ที่
ไมใชในลักษณะการทํางานแบบ Routine แตสามารถผนวกเขากับงานประจําวันที่มีอยูเปนปกติ เชน การ
ขอความรวมมือแพทย พยาบาลที่ตองออกตรวจในพื้นที่ใหนํากิจกรรมการอานฉลาก การสงเสริมใหซื้อ
อาหารที่มีฉลากแสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไปเปนประเด็นในการเผยแพรดวย เปน
การเสริมพลังกันในทุกภาคสวนโดยไมจําเปนตองลงทุนมาก
(7) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลังทั้งในทันทีที่เขารวมโครงการ และติดตาม
เปนระยะ ๆ ในเวลาตอเนื่องกัน
(8) สรางความรวมมือกันในทีมแกนนํา บวร.ร. ระดับพื้นที่เพื่อวางแผนรวมกันในการทํางานใน
ชุ มชนเป า หมาย ร ว มคิ ดร ว มนํ า เสนอใหเปน ไปในทิศทางเดีย วกัน โดยใชจุดแข็งของแตล ะเครือขาย
กิจกรรมที่แตละเครือขายทําอยูแลว สอดแทรกประเด็นการอานฉลาก การสงเสริมใหซื้ออาหารที่มีฉลาก
แสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังเขาไป
ในแผนงานของแตละเครือขาย เพื่อสรางนโยบายการทํางานที่มีความสอดคลองกัน
(9) ตัวอยางกิจกรรมที่ไดมีการเสนอแนะใหแกแกนนํา บวร.ร.
- สรางสโลแกน หรือ Motto ของโครงการ เชน “คนพระพุทธบาท อานฉลาด ฉลากบริโภค
ลดโรคความดันโลหิตสูง” หรือ “รับประทานจืดยืดชีวิต” แลวจึงกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับขอความ
- โครงการไขแลกยา สํารวจครัวของประชาชน แลวนําอาหารหรือเครื่องปรุงที่มีสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไปแลกอาหารหรือเครื่องปรุงที่ไมมีสัญลักษณดังกลาว
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- จัดงาน Event รานคาชุมชน รานของชํา ใหมีโซนจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงบนฉลาก มีชั้นวางสินคาแยกใหเห็นชัดเจน
- จัดใหมีกิจกรรมมอบรางวัลผูสูงอายุที่ดูออนกวาวัย มีสุขภาพแข็งแรง และใหผูสูงอายุที่
ไดรับรางวัลมาใหคําแนะนําในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน ลดหวาน ลดเค็ม ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ใหแกคนในชุมชน
- นายอําเภอพระพุทธบาทใสใจตอสุขภาพของตนเองมาก ไมรับประทานอาหารเย็น ดูแล
การบริโภคอาหารของตนเอง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงควรใหนายอําเภอมีสวนรว มใน
โครงการ ในการเปนตัวแทนบอกเลาวิถีชีวิตของคนสุขภาพดี เชื่อมโยงงานในโครงการเขากับงานของ
เทศบาล ซึ่งอาจสงผลดีตอการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลได
- ใชสื่อวิทยุชุมชนออกเสียงและกระจายขาว

สุราษฎรธานี : ชุมชมโพหวาย
ชุมชนโพหวาย มีประชากรอยูอาศัยจํ านวน 10,332 คน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปในแบบ
ชุมชนเมือง มีสภาพภูมิอากาศรอนชื้น ไมมีแหลงน้ํา พื้นดิน หรือปาไม ประชาชนมีอาชีพหลัก คือ รับจาง
(กลางวันไมอยูบาน มักอยูเฉพาะวันหยุดและหลัง 17.00 - 18.00 น.)
รานขายของชํา/รานคาชุมชน ในชุมชนและบริเวณใกลเคียงที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
มีรานคาชุมชนจํานวน 66 แหง รานสะดวกซื้อ จํานวน 2 แหง และหางสรรพสินคา 3 แหง
มีผูปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังจํานวน 1,604 ราย ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 1,049
ราย เบาหวาน 415 ราย โรคไขมันในเลือดสูง 68 ราย โรคหอบหืด 44 ราย โรคหลอดเลือดสมอง 17 ราย
และโรคหลอดเลือดหัวใจ 11 ราย
จุดเดนของชุมชนและเครือขาย บวร.ร.
- เปนชุมชนเลียบแมน้ําติดกับอาวบานดอน มีทาขนาดใหญ แพปลา ทาเทียบเรือ
- เปนแหลงรวมพลของแรงงานตางดาวจํานวนมากที่อาศัยอยูในพื้นที่
- มีตลาดคาสงผักและผลไมขนาดใหญที่สุดในภาคใตตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน
- มีชมรมผูสูงอายุที่ติดกับวัดซึ่งจัดกิจกรรมอยูเสมอ
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ขอสังเกตจากการลงพื้นที่โรงเรียนบานโพหวาย
(1) โรงเรียนบานโพหวายเปนโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีชมรม อย.นอย ที่ไดรับรางวัลระดับดีมากในป 2558 (หลังจากนั้นหยุดทํากิจกรรมไป
2 ป กําลังเริ่มทํากิจกรรมใหมในป 2561) กิจกรรมที่เริ่มทําในปนี้ เชน มีการประชาสัมพันธขาว ความรู
ตาง ๆ ตอนเชากอนเขาแถว เสียงตามสายหลังเลิกเรียนใหรีบกลับบานชวยพอแมทํางานบาน นอกจาก
การทํ ากิ จ กรรมของ อย. น อยแล ว โรงเรีย นบานโพหวายยังมีกิจ กรรมสงเสริมการเรีย นรูอื่น ภายใน
โรงเรียนอีกหลายดาน ทั้งการรักษาสิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ (รวมกับเครือขายภายนอกโรงเรียน)
(2) โรงเรียนบานโพหวายใชดนตรีเปนสื่อในการเรียนรูและทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน
แทนเสียงออด ซึ่งในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนบานโพหวายที่แสดงแกผูวิจัยก็ลวนแลวแตใชดนตรี เพลง
วัฒนธรรมพื้นบานเปนสื่อในการทํากิจกรรมทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวาสื่อบันเทิง วัฒนธรรมประเพณีสามารถ
เขาถึงชาวบานในชุมชนไดเปนอยางดี
(3) โรงเรียนบานโพหวาย (อาจรวมถึงเครือขายอื่นในชุมชน) มีประสบการณการพัฒนาโรงเรียน
และการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม มีวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน
แหงการเรียนรู (Community of Practice) ผานโมเดลการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพของ
โรงเรียนบานโพหวาย (Professional Learning Community) ทั้งผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และ
เครือขายอื่นเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน วางแผนการพัฒนาโรงเรียน กําหนดการเรียนการ
สอนรวมกัน
ขอสังเกตจากการลงพื้นที่วัดโพหวายและชมรมผูสูงอายุ
(1) วัดโพหวายเปนศาสนสถานสําคัญแหงหนึ่งของชุมชน (อีกแหงคือมัสยิดชุมชนสันติสุข) ความ
นาสนใจของวัดนี้คือเปนวัดที่มีชาวพมามาทําบุญ ทํานุบํารุง และจัดสรางวัตถุตาง ๆ ภายในวัดเปนจํานวน
มาก จะพบเห็นปายขอความภาษาพมาปรากฏอยูทั่วไปโดยรอบบริเวณวัด
(2) ชมรมผูสูงอายุที่อยูติดกับวัด รวมทั้งชมรมเบาหวานในชุมชน มีการทํากิจกรรมอยูเสมอโดย
ใชพื้นที่ภายในวัด โดยเฉพาะวันที่ 5 ของทุกเดือน พยาบาลจากศูนยสุขภาพชุมชนจะเขามาทําการตรวจ
สุขภาพเปนประจํา จึงเปนที่รวมกลุมของผูสูงอายุ และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน
(3) แมวาผูสูงอายุในชุมชนจะมีอายุยืนหลายคนแตก็ปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง บางคนเปน
หลายโรคซ้ําซอน และมีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบทุกคน
(4) การรวมกลุมทํากิจกรรมอยางตอเนื่องของชมรม สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และทองถิ่น ซึ่งพบวามีกิจกรรมหลากหลายทั้ งการรณรงคดานสุขภาพ สุขอนามัย
รวมทั้งมีการทําวิจัยดานโรคไมติดตอเรื้อรังในพื้นที่ ซึ่งเปนจุดแข็งของชุมชนที่สามารถนํามาตอยอดได
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ขอสังเกตจากการลงพื้นที่ชุมชนโพหวาย
(1) ชุมชนโพหวายเปนชุมชนขนาดใหญที่มีชุมชนยอยอยูอีก 3 ชุมชน คือ ชุมชนโพหวาย ชุมชน
ปากน้ํา และชุมชนสันติสุข (ชุมชนอิสลาม) เปนชุมชนที่มีความนาสนใจในเชิงวัฒนธรรม ชาติพันธุ และ
ความหลายหลายในชุมชนเปนอยางมาก และจากการที่ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพภายในชุ มชน
มี แ นวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนแบบมี ส ว นร ว มของภาคประชาชน มี ภ าคี เ ครื อ ข า ยสุ ข ภาพหลายภาคี
มีหนวยงานปกครองสวนท องถิ่น ที่ พร อมให การสนับสนุ น ทําใหชุมชนโพหวายจัดไดวาเปนชุ มชนที่มี
ความเขมแข็ง มีความพรอมในดานการจัดการในชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนเอง
(2) โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูภายในชุมชน ไมวาจะเปนโครงการผักปลอด
สารพิ ษในชุ มชน โครงการลดโรคลดหวานมัน เค็ม ชมรมผูสูงอายุ ชมรมเบาหวาน โครงการ To Be
Number One ชมรมออกกําลังกาย สามารถนํามาใชบูรณาการตอยอดในโครงการชุมชนสุขภาพดี ได
และจะทําใหมองเห็นภาพบูรณาการการทํางานของเครือขายตาง ๆ ทั้งหนวยงานและภาคประชาชนที่เขา
มามีสว นรวมในการขับเคลื่อนชุมชน
(3) ชาวบานในชุมชนรูจุดเดน รูอัตลักษณในชุมชนของตนเอง จนสามารถเอามานําเสนอตอ
บุคคลภายนอกได ไมวาจะเปนผลไมของดีจากตลาดของชุมชนซึ่งเปนตลาดคาสงผลไมขนาดใหญที่สุดใน
ภาคใต วัฒนธรรมการแสดงของภาคใต กิจกรรมของชมรมตาง ๆ ผลิตภัณฑของชุมชนสันติสุข รวมถึงการ
จัดอาหารวางเปนผลไมในชุมชนหรือเลือกผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
แสดงใหเห็นวาชุมชนรูจักตนเองและสามารถนําเสนอจุดเดนของตนเองออกมา ดังนั้นในแงของการจัดการ
สุขภาพ หากชุมชนรูอัตลักษณ รูความตองการของตนเองเชนนี้แลว ชุมชนสามารถเปนแกนหลักในการ
คิด วางแผน และดําเนินกิจกรรมได โดยมี บวร.ร. เปนพี่เลี้ยงใหการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
(4) ชุมชนสันติสุขเปนชุมชนที่มีความนาสนใจในการตอยอดโครงการที่เคยไดรับการสนับสนุน
จากองคกรภายนอกใหสามารถดําเนินงานตอไปไดแมวาจะไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณแลวก็
ตาม โดยการนําผลงานการทํางานโครงการจากการสนับสนุนของหนวยงานอื่นในปที่ผานมา ไปขอการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายในทองถิ่นแทน ซึ่งองคประกอบหนึ่งของตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็ง
คือ การมีผูนําและสมาชิกในชุมชนที่เขมแข็ง เราจะเห็นแงมุมนี้ไดจากชุมชนสันติสุขซึ่งเปนชุมชนอิสลาม
ในพื้นที่ มีผูนํา คณะกรรมการสมาชิกของกลุม และคนในชุมชนแสดงการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
สามารถนําวัฒนธรรมประเพณีและทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นของตนมาประยุกตดัดแปลงใหเกิดเปน
ความโดดเดนของชุมชนขึ้นมาได
(5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) ซึ่งเปนฝายปกครองในทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงความ
กระตือรือรนใหการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในทุกดาน ซึ่งสามารถเปนกําลังเครือขายที่จะมีสวนรวม
สําคัญในการดําเนินโครงการนี้ได
(6) ชุ ม ชนใดที่ ส ามารถดํ า เนิ น งานด า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนจนประสบความสํา เร็ จ ได นั้ น มั ก มี
จุดเริ่มตนมาจากดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในชุมชนโพหวายมีโครงการสุขภาพดี
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ตามวิถีพอเพียงที่จะเปนประโยชนในการบูรณาการงานดานสุขภาพในชุมชนได อีกทั้งแนวทางการพัฒนา
ชุมชนแบบค อยเป น ค อยไป ตามภู มิสั งคม ตามกําลังทรัพยและกําลังปญ ญาที่มี อยูต ามหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะเปนขอดีที่ทําใหคนในชุมชนไดเริ่มดําเนินกิจกรรมแบบรวมกันคิด รวมกันทํา เปน
ตนทุนในชุมชนที่จะสงผลใหชุมชนโพหวายเปนชุมชนที่สามารถดําเนินงานภายใตกระบวนวิถีชุมชน (Area
based-development) ไดโดยงาย
(7) แกนนํ า บวร.ร. ให ข อ สั ง เกตว า ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ มี สั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ “ทางเลื อ ก
สุขภาพ” มีจําหนายนอย ไมวาจะในชุมชนหรือทั้งตัวจังหวัดสุราษฎรธานี อีกทั้งรานคาในชุมชนก็แทบจะ
ไมมีผลิตภัณฑดังกลาวจําหนาย การดําเนินกิจกรรมจึงอาจตองขยายขอบเขตไปยังการใหความรูในการ
อานฉลากโภชนาการ การเลือกเครื่องปรุงรสอาหารโดยสงเสริมใหเลือกผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” การเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติไมจัด ฯลฯ
ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรม
ชุมชนบานโพหวายเปนชุมชนที่มีความโดดเดนในเชิงอัตลักษณและมีการนําเสนอภาพชุมชนที่
คอนขางชัดเจน แกนนํา บวร.ร. มีการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของชุมชนในเบื้องตน มีการวางแผนการ
ดําเนินงานซึ่งแกนนํา บวร.ร. เตรียมการดําเนินงานมาเปนอยางดี และตัวชุมชนก็เปนชุมชนเขมแข็งที่มี
ความพร อ มในการดํ า เนิ น งานแบบประชาชนเป น ศู น ย ก ลางและมี ส ว นร ว มในการกํ า หนดแผนการ
ดํ า เนิ น งานของชุ มชนเอง อย า งไรก็ ตามยังมีป ระเด็น ที่ควรเพิ่มเติมเกี่ย วกับ การดําเนิน กิจ กรรมและ
กลุมเปาหมายของโครงการ คณะผูวิจัยจึงมีขอสังเกตและใหขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแกแกนนํา
บวร.ร. สรุปไดดังนี้
(1) เนื่องจากชุมชนโพหวายเปนชุมชนขนาดใหญ จึงควรมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
หรือมีกลุมคนที่สามารถวัดผลเปนเปาหมายได โดยแกนนํา บวร.ร. สามารถกําหนดไดวาจะใชกลยุทธแบบ
ใด เชน (1) ใหความรูในการดูแลตนเองแก อสม. กอน โดยเริ่มที่ อสม. จํานวน 100 คน และวัดผลลัพธ
ของโครงการจาก อสม. กลุมนี้ เพื่อสรางกลุม อสม. ตนแบบ จากนั้นจึงคอยขยายผลไปยังชาวบานใน
ชุมชนในปถัดไป หรือ (2) ใชกลยุทธใหความรูแก อสม. เพื่อนําความรูไปเผยแพรตอในกลุมชาวบานที่
ตนเองดูแลอยู และโครงการก็เลือกวัดผลจากชาวบานกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมที่ อสม. ดูแลอยู
เมื่อมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน แกนนํา บวร.ร. จึงกําหนดกลยุทธหนุนเสริมในการพัฒนากลุมเปาหมายนั้น
(2) การวัดผลลัพธของโครงการหรือกิจกรรมควรวัดที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย ดังนั้นจึง
ควรมีกิจกรรมที่ใหความรูและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมควบคูกันไป
(3) ที่ผานมา อสม. สวนใหญมีความรูแต ไมส ามารถถายทอดใหสั มฤทธิ์ผลได เนื่องจากขาด
เทคนิคในการถายทอดที่เขาถึงประชาชน เชน การใชเรื่องเลาประสบการณจากผูปวย การอธิบายโดยใช
การเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดขึ้น
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(4) การจัดการสิ่งแวดลอมใหเ อื้ออํานวยตอการมี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม และการหา
ยุทธวิธีใหประชาชนเขาถึงผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไดโดยงายเปน
โจทยที่ทาทายสําหรับชุมชนใหญที่มีอาณาเขตพื้นที่กวาง มีสภาพแวดลอมกระจัดกระจาย ดังนั้นจึงอาจใช
การจัด Zoning ในบางพื้นที่ไปตามกลุมเปาหมาย
(5) ชุมชนโพหวายมีอัตลักษณที่ชัดเจน ดังนั้นควรคํานึงถึงอัตลักษณของชุมชน มีการจัดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางยั่งยืนดวยวิถีของตนเอง
(6) หลั งจากดํ า เนิ น ไป 4 เดื อน ชุ มชนและแกนนํา บวร.ร. จะตองพิจ ารณาวาจะขับเคลื่อน
โครงการตอไปอยางไร สามารถขยายผลไปยังสวนอื่นของชุมชนไดหรือไม จะมีเครือขายอื่นมาหนุนเสริม
ไดอีกอยางไร เชน องคกรสวนทองถิ่นที่มีความพรอมทั้งกําลังคน งบประมาณ และความตองการที่จะเขา
มารวมกันทํางานในชุมชน
อีกดานหนึ่งมีความเห็นเพิ่มเติมจาก นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา และ ภก.วีระชัย นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ดังนี้
(1) การพั ฒ นาที่ มี ค วามยั่ ง ยื น คื อ การพั ฒ นาในรู ป แบบที่ มี ชุ ม ชนเป น ฐาน ประชาชนเปน
ศูนยกลาง ชุมชนสามารถพัฒนาตอไดดวยตนเอง ชุมชนมีขอกําหนดหรือกติกาความรวมมือกันภายใน
ชุมชน เชน การปรับเงินหากมีการละเมิดฝาฝนขอกําหนดรวมกัน การมีขอกําหนดใหรานคา รานขายยา
ในชุมชนทําตามกติกาของชุมชน ซึ่งเปนขอตกลงที่ทํารวมกันในชุมชน เชนเดียวกับการดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งในชุมชนที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนได ยอมตองเกิดจากความ
รวมมือรวมใจ การเห็นเปาหมายรวมกัน การมีพันธสัญญารวมกันในชุมชน
(2) การจะใหชุมชนเปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง ตองใหชุมชนตระหนักถึงความตองการ
ของตนเอง ความตองการที่อยากจะทําอะไรเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง และพัฒนาพลังการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนรวมกันโดยใชความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน
(3) การวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดเจนอาจเกิดขึ้นภายใน 1 ป 2 ป 3 ป หรือภายใน
4 เดือนก็ได ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละชุมชน แตตองมีการวัดผลอยางใดอยางหนึ่งใหเห็น ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนทัศนคติ การปรับพฤติกรรม การถายทอดความรูในชุมชน หรืออาจจะเพียงแคเกิดกระแส
การพูดถึงขึ้นภายในชุมชนก็ได
(4) โครงการนี้แตกตางจากกิจกรรมที่ผานมาของ อย. ที่เนนเพียงการวัดกระบวนการเปนหลัก
แตโครงการนี้จะมีการวัด Output และ Outcome ดวย ซึ่งทั้งหมดจะกลายเปนเรื่องราวที่ขยายผลไปยัง
พื้นที่อื่นที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกันใหนําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองตอไปได โดยมีหลัก
สําคัญคือ มุงเนนที่การอานฉลาก ลดโรค NCDs ทํางานเปนเครือขาย
(5) สามารถใชสื่อตนแบบหรือสื่อที่ชุมชนทําขึ้นไดตามความเหมาะสม โดยใหเปนสื่อหรือกิจกรรม
ที่เนนสื่อสารความรูในการอานฉลาก เนื่องจาก อย. เปนกรมวิชาการที่เกี่ยวของกับฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ
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การวัดและการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการชุมชนสุขภาพดี มุงในการประเมิน
ความรู แ ละพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและการอ า นฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
ของประชาชนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม ที่ทางเครือขาย บวร.ร. ของแตละจังหวัดดําเนินการ ซึ่งมีการ
ประเมินความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร
กอนการดําเนินกิจกรรมกับชุมชน และหลังการดําเนินกิจกรรมกับชุมชนไปแลวอยางนอย 2 สัปดาห
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสุมตัวอยางจากประชาชนกลุมเปาหมายในการทํากิจกรรม
ของแตละจังหวัด จังหวัดละไมต่ํากวา 90 คน โดยวิธีการสุมอยางงายเพื่อใหไดตัวแทนของประชาชน
กลุมเปาหมายในการตอบแบบสอบถามทั้งกอนดําเนิน กิจ กรรมและหลังดําเนินกิจ กรรม ในการตอบ
แบบสอบถาม ผูที่สามารถอานออกเขียนไดและไมมีปญหาทางสายตาจะตอบคําถามดวยตนเอง สําหรับ
ผูที่มีปญหาทางสายตาหรือการเขียน ผูที่เก็บขอมูลจะอานขอคําถามและลงคําตอบให
ในการประเมินความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ฉลาก
ผลิตภัณฑอาหาร กอนดําเนินกิจกรรมมีประชาชนเปาหมายเขารวมทําแบบสอบถามจํานวน 518 ตัวอยาง
โดยเปนตัวอยางในชุมชนที่เขารวมโครงการฯ จากจังหวัดขอนแกน 145 ตัวอยาง จังหวัดลําปาง 157
ตั ว อย า ง จั งหวั ดสระบุ รี 123 ตั ว อย า ง และจังหวัดสุร าษฎรธ านี 93 ตัว อยาง สําหรับ จํานวนผูต อบ
แบบสอบถามหลังดําเนินกิจกรรมมีจํานวน 440 ตัวอยาง โดยเปนตัวอยางในชุมชนที่เขารวมโครงการฯ
จากจังหวัดขอนแกน 111 ตัวอยาง จังหวัดลําปาง 130 ตัวอยาง จังหวัดสระบุรี 103 ตัวอยาง และจังหวัด
สุราษฎรธานี 96 ตัวอยาง
โดยผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งก อนและหลังดําเนิน กิจ กรรมพบวา มีลักษณะขอมูลสวนบุค คล
ไมแตกตางกัน (p > 0.05) ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และความพอเพียงของรายได รวมถึง
การมีโรคประจําตัว โดยผูใหขอมูลสวนใหญประมาณ รอยละ 76 เปนเพศหญิง และประมาณรอยละ 45
เป น ผู สู งอายุ (อายุ ตั้งแต 60 ป ขึ้น ไป) โดยมีผู ที่อายุต่ํากวา 20 ป มีป ระมาณรอยละ 15 และพบวา
ประมาณรอยละ 45 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปประมาณ
รอยละ 8 โดยประมาณครึ่งหนึ่งมีรายไดพอเพียงกับคาใชจาย และประมาณรอยละ 55 มีโรคประจําตัว
โดยประมาณร อ ยละ 64-70 ของผู ที่ มี โ รคประจํ า ตั ว ป ว ยด ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง รองลงมาคื อ
โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง ประมาณรอยละ 34-40 ของผูที่มีโรคประจําตัว (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของตัวอยางกอนและหลังดําเนินกิจกรรม
กอนดําเนินกิจกรรม
หลังดําเนินกิจกรรม
p - value
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
ตัวอยางรวม
518
100
440
100
ขอนแกน
ลําปาง
สระบุรี
สุราษฎรธานี
เพศ
ชาย
หญิง
ไมตอบ
อายุ (ป)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-93
ไมตอบ
Min-Max,
Median, Mean, S.D.
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมตอบ

145
157
123
93

28.0
30.3
23.7
18.0

111
130
103
96

25.2
29.5
23.4
21.8
> 0.05

125
392
1

24.1
75.7
0.2

100
337
3

22.7
76.6
0.7
> 0.05

83
16.0
20
3.9
15
2.9
41
7.9
113
21.8
131
25.3
101
19.5
14
2.7
13 – 93
58, 52.6, 20.7

68
15.4
13
3.0
12
2.7
39
8.9
87
19.7
116
26.4
87
19.8
18
4.1
14 – 93
59, 53.4, 20.5
> 0.05

234
177
33
37
3
34

45.2
34.2
6.4
7.1
0.6
6.5
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204
148
31
31
10
16

46.4
33.6
7.0
7.0
2.4
3.6
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การวัดและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของตัวอยางกอนและหลังดําเนินกิจกรรม (ตอ)
กอนดําเนินกิจกรรม
หลังดําเนินกิจกรรม
ขอมูลสวนบุคคล
p - value
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
สถานภาพสมรส
> 0.05
โสด
165
31.9
137
31.1
แตงงาน
241
46.5
208
47.3
หยาราง
99
19.1
83
18.9
ไมตอบ
13
2.5
12
2.7
อาชีพหลัก
> 0.05
ไมไดประกอบอาชีพ/
126
24.3
100
22.7
แมบาน
คาขาย
108
20.8
82
18.6
รับจาง
82
15.8
71
16.2
นักเรียน/นักศึกษา
81
15.6
74
16.8
เกษตรกรรม
58
11.3
65
14.8
ขาราชการ/
18
3.5
15
3.4
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
14
2.7
16
3.6
ไมตอบ
31
6.0
17
3.9
รายได (บาท/เดือน)
นอยกวา 5,000
284
54.8
180
40.9
5,000 – 15,000
149
28.8
98
22.3
15,001 – 25,000
28
5.4
17
3.9
มากกวา 25,000
15
2.9
17
3.9
ไมตอบ
42
8.1
128
29.0
ความพอเพียงของรายได
> 0.05
พอเพียง
281
54.2
217
49.3
ไมพอเพียง
205
39.6
182
41.4
ไมตอบ
32
6.2
41
9.3
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของตัวอยางกอนและหลังดําเนินกิจกรรม (ตอ)
กอนดําเนินกิจกรรม
หลังดําเนินกิจกรรม
ขอมูลสวนบุคคล
p - value
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
โรคประจําตัว
> 0.05
ไมมี
233
45.0
204
46.4
มี
285
55.0
236
53.6
รายการโรคประจําตัว
n = 285
100
n = 236
100
(ตอบไดหลายขอ)
ความดันโลหิตสูง
182
63.9
168
71.2
เบาหวาน
98
34.4
97
41.1
ไขมันในเลือดสูง
96
33.7
89
37.7
หลอดเลือดหัวใจ
10
3.5
9
3.8
หลอดเลือดสมอง
5
1.8
1
0.4
ไตวายเรื้อรัง
3
1.1
2
0.8

ความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร
การประเมิ น ความรู แ ละพฤติ กรรมการบริโ ภคอาหารและการอ า นฉลากโภชนาการ/ฉลาก
ผลิตภัณฑอาหาร แบงออกเปน 5 ประเด็น ไดแก (1) ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (2) พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร (3) ความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการ (4) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจาก
ขอมูลบนฉลากโภชนาการ และ (5) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร
เมื่อรวมคะแนนดิบในแตละประเด็นแลว จะแปลงคะแนนดิบไปเปนคะแนนรอยละ (ฐาน 100)
เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบคะแนนของแตละประเด็นได นอกจากนี้คะแนนรอยละจะถูกแบงออกเปน
3 ระดับ โดยมีเกณฑคะแนนและแปลความ ดังนี้
คะแนน 0 – นอยกวา 60
แปลความ
ระดับนอย / ไมเหมาะสม
คะแนน 60 – นอยกวา 80
แปลความ
ระดับปานกลาง
คะแนน 80 – 100
แปลความ
ระดับมาก / เหมาะสม
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ฉบับสมบูรณ

การวัดและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ผลการประเมินความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/ฉลาก
ผลิตภัณฑอาหาร พบวา
1) ความรู เ กี่ ยวกั บการบริ โ ภคอาหาร หลังดําเนิน กิจ กรรมประชาชนประมาณรอยละ 63
มีความรูในระดับมาก (ตอบถูกตั้งแต 8 ขอ ขึ้นไปจากคําถาม 10 ขอ) ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนิน
กิจกรรมถึงรอยละ 25 จากเดิมที่มีประมาณรอยละ 38 โดยหลังดําเนินกิจกรรม ความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารมีคามัธยฐานที่ 80 ซึ่งเพิ่มจากกอนดําเนินกิจกรรม 10 คะแนน (ตารางที่ 4 - 5)
2) พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร หลังการดําเนิ น กิจ กรรมประชาชนประมาณร อยละ 24
มี พฤติ กรรมในระดั บ ที่ เ หมาะสม ประมาณรอยละ 44 มี พฤติกรรมระดับ ปานกลาง และรอยละ 32
มีพฤติกรรมในระดับที่ไมเหมาะสม ซึ่งกอนการดําเนินกิจกรรม ประชาชนประมาณรอยละ 13, 38, 49 มี
พฤติกรรมในระดับเหมาะสม ปานกลาง และไมเหมาะสม ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย พบวา
หลังดําเนินกิจกรรมประชาชนมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นจากกอนการดําเนินกิจกรรม
ประมาณ 13 คะแนน (ตารางที่ 4 - 5)
3) ความรู เ กี่ ย วกั บ การอ า นฉลากโภชนาการ หลั ง ดํ า เนิ น กิ จ กรรมประชาชนร อ ยละ 48
มีความรูในระดับมาก ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากกอนดําเนินกิจกรรมถึงรอยละ 38 จากเดิมที่มีเพียงรอยละ
10 โดยหลังดําเนินกิจกรรม ความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการมีคามัธยฐานที่ 75 ซึ่งเพิ่มจากกอน
ดําเนินกิจกรรมประมาณ 17 คะแนน (ตารางที่ 4 - 5)
4) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ หลังการดําเนินกิจกรรม
ประชาชนประมาณรอยละ 23 มีพฤติกรรมในระดับที่เหมาะสม ประมาณรอยละ 28 มีพฤติกรรมระดับ
ปานกลาง และรอยละ 49 มีพฤติกรรมในระดับที่ไมเหมาะสม ซึ่งกอนการดําเนินกิจกรรม ประชาชน
ประมาณรอยละ 12, 15, 73 มีพฤติกรรมในระดับเหมาะสม ปานกลาง และไมเหมาะสม ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพบวา หลังดําเนินกิจกรรมประชาชนมีคะแนนพฤติกรรมการอาน/ใชประโยชน
จากขอมูลบนฉลากโภชนาการเพิ่มขึ้นจากกอนการดําเนินกิจกรรมประมาณ 18 คะแนน (ตารางที่ 4 - 5)
5) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร หลังการดําเนิน
กิจกรรมประชาชนประมาณรอยละ 57 มีพฤติกรรมในระดับที่เหมาะสม ประมาณรอยละ 19 มีพฤติกรรม
ระดั บ ปานกลาง และร อ ยละ 24 มี พ ฤติ ก รรมในระดั บ ที่ ไ ม เ หมาะสม ซึ่ ง ก อ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ประชาชนประมาณร อยละ 41, 26, 33 มีพฤติกรรมในระดับ เหมาะสม ปานกลาง และไมเหมาะสม
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพบวา หลังดําเนินกิจกรรมประชาชนมีคะแนนพฤติกรรมการอาน/
ใช ป ระโยชน จ ากข อมู ล บนฉลากผลิ ตภั ณ ฑอ าหารเพิ่ มขึ้น จากก อนการดําเนิน กิจ กรรมประมาณ 13
คะแนน (ตารางที่ 4 - 5)
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ตารางที่ 4 รอยละของตัวอยางจําแนกตามระดับความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอาน
ฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
รายการ
ความรูเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร
ความรูเกี่ยวกับ
การอานฉลากโภชนาการ
พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการอาน/
ใชประโยชนจากขอมูล
บนฉลากโภชนาการ
พฤติกรรมการอาน/
ใชประโยชนจากขอมูล
บนฉลากผลิตภัณฑอาหาร

กอนดําเนินกิจกรรม
นอย / ปานกลาง มาก /
ไมเหมาะสม
เหมาะสม
32.0
30.5
37.5

หลังดําเนินกิจกรรม
นอย / ปานกลาง มาก /
ไมเหมาะสม
เหมาะสม
17.3
20.1
62.6

59.8

29.7

10.4

28.1

24.3

47.5

49.4

37.6

12.9

31.9

44.4

23.6

73.6

14.7

11.8

49.3

27.7

23.0

33.0

26.1

40.9

23.4

19.3

57.3

ตารางที่ 5 คาสถิติเชิงพรรณนาของคะแนนความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลาก
โภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
รายการ

กอนดําเนินกิจกรรม
Min/Max Median Mean S.D
0.0/100 70.0 64.3 23.1

ความรูเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร
ความรูเกี่ยวกับ
0.0/91.6
การอานฉลากโภชนาการ
พฤติกรรม
3.8/100
การบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการอาน/
0.0/100
ใชประโยชนจากขอมูล
บนฉลากโภชนาการ
พฤติกรรมการอาน/
0.0/100
ใชประโยชนจากขอมูล
บนฉลากผลิตภัณฑอาหาร

หลังดําเนินกิจกรรม
Min/Max Median Mean S.D
0.0/100 80.0 75.1 25.6

58.3

64.3

20.0

0.0/100

75.0

72.5

20.6

65.3

54.7

16.4

23.1/100 65.4

68.3

15.0

53.2

47.9

27.4

21.4/100 64.3

66.4

17.2

75.0

67.4

30.7

0.0/100

80.0

21.5
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6) ประเด็นความรูเกี่ยวกับ การอานฉลากโภชนาการ พบวา หลังดําเนินกิจกรรมประชาชน
มีความรูที่ถูกต องเพิ่ มขึ้น ในเกื อบทุ กประเด็น คําถาม โดยสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตองร อยละ
36 - 90 ซึ่งกอนการดําเนินกิจกรรม ประชาชนสามารถตอบคําถามไดถูกตองรอยละ 17 – 77 อยางไรก็ดี
ประชาชนยังมีความสับสนหรือมีความรู ไม ถูกต องเกี่ยวกับ การบริโภคผลิตภัณฑ อาหารที่มีสัญลั กษณ
โภชนาการทางเลือกสุขภาพ โดยคิดวาบริโภคจํานวนเทาใดก็ได (จากแบบสอบถาม สวนที่ 3 ขอ 14) ซึ่ง
เปนประเด็นที่ตองมีการเนนย้ําใหมีความเขาใจที่ถูกตองตอไป นอกจากนี้ประชาชนประมาณรอยละ 64
ยังมีความรูไมถูกตองเกี่ยวกับการอานขอมูลโภชนาการเรื่องพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑ
(จากแบบสอบถาม สวนที่ 3 ขอ 17) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 รอยละของตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการถูกตอง
กอนและหลังดําเนินกิจกรรม
กอน
หลัง
รายการ
รอยละ
รอยละ
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
1. การควบคุมอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และออกกําลังกายจะชวย
ควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติได
2. ปริมาณน้ําตาลที่ไดรับทั้งหมด ไมควรเกิน 6 ชอนชา ตอวัน
3. การกินอาหารหวานจัด น้ําตาลจะเปลี่ยนเปนไขมันสะสมในรางกายทําให
เกิดโรคอวนลงพุง ได
4. ปริมาณโซเดียมในอาหารที่ไดรับทั้งหมด ไมควรเกิน 2400 มิลลิกรัม ตอวัน
หรือ เทียบเทาเกลือ ไมเกิน 1 ชอนชา ตอวัน
5. การดื่มกาแฟเย็นที่มีรสหวาน มัน ทําใหมีแรงทํางาน จึงชวยลดน้ําหนักได
6. ปริมาณไขมันที่ไดรับทั้งหมด ไมควรเกิน 6 ชอนชา ตอวัน
7. ไมควรเติม เครื่องปรุงรส เชน น้ําปลา น้ําตาล เพิ่มในอาหารขณะที่บริโภค
8. ผูที่มีภาวะอวน ไมมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหัวใจ
และมะเร็ง
9. อาหารที่ทําจากเนื้อสัตวไมติดมันมาปรุง ถือวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพ
10. อาหารที่ผานกระบวนการแปรรูปนอยที่สุด เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
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89.6

91.5

62.7
79.3

81.1
79.7

61.6

78.3

72.0
50.2
66.2
59.5

75.4
74.5
75.4
70.7

56.4
44.8

68.6
59.1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

การวัดและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ตารางที่ 6 รอยละของตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการถูกตอง
กอนและหลังดําเนินกิจกรรม (ตอ)
กอน
หลัง
รายการ
รอยละ
รอยละ
ความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการ
1. พิจารณาฉลาก หวาน มัน เค็ม เพื่อตัดสินใจเลือกบริโภค ไดอยางเหมาะสม
สําหรับผูที่ตองการลดน้ําหนัก (ขอ19)
2. คุณสมบัติของผลิตภัณฑอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” (ขอ20)
3. ฉลากโภชนาการ สามารถใชเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม
ตอสุขภาพได (ขอ11)
4. ฉลาก หวาน มัน เค็ม แสดงคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม
ดานหนาบรรจุภัณฑ (ขอ13)
5. ความรูเกี่ยวกับขอมูลบนฉลากที่ใชดูฉลากความคุมคาทางโภชนาการ(ขอ21)
6. การเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน จากฉลาก หวาน มัน เค็ม เพื่อเลือกยี่หอ
ที่เสี่ยงกอใหเกิดโรคนอยลงที่สุด (ขอ22)
7. เลี่ยงการกิน อาหารกระปอง อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป เชน หมูยอ
ไสกรอก แหนม หมูหยอง เปนวิธีลดการไดรับ โซเดียม วิธีหนึ่ง (ขอ12)
8. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” มีการควบคุมปริมาณ
โซเดียม ไมใหเกินเกณฑที่กําหนด (ขอ15)
9. การอานขอมูลจากฉลากโภชนาการ (ขอมูลจํานวนหนวยบริโภคตอซอง)
(ขอ18)
10. เครื่องดื่มขนาด 200 มิลลิลิตร ทีม่ ฉี ลาก “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวา
เครื่องดื่มนั้นมีน้ําตาลไมเกิน 3 ชอนชา (ขอ16)
11. ผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวาเปนผลิตภัณฑ
ที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดี กินมากเทาไรก็ได (ขอ14)
12. การอานขอมูลจากฉลากโภชนาการ ขอที่ 1 (ขอมูลพลังงาน) (ขอ17)
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77.4

90.3

69.7

86.1

74.3

84.4

67.2

82.5

61.0
67.6

80.1
80.6

65.3

79.4

55.8

73.3

44.6

72.1

17

65.2

38.2

36.2

18.1

35.7

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

การวัดและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

7) พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร หลังดําเนินกิ จ กรรมพบวา ประชาชนมีการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือมีความถี่ในการบริโภคอาหารหวาน
มัน เค็มในรายการที่เปนประเด็นคําถามลดลงในทุกรายการ และไมพบวามีวาความถี่ในการบริโภคอาหาร
หวาน มัน เค็ม ในแตละรายการตั้งแต 5 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากการบริโภค
ประจํา มาเปนบริโภคหางลง และบริโภคนานๆ ครั้ง (ตารางที่ 7)
8) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ กอนดําเนินกิจกรรมพบวา
ประชาชนระหวางรอยละ 20 – 39 ไมเคยอานหรือใชประโยชนจากฉลากโภชนาการกอนซื้อและกอน
บริโภค และหลังการดําเนินกิจกรรม ประชาชนทั้งหมดไดอานหรือใชประโยชนจากฉลากโภชนาการกอน
ซื้อและกอนบริโภค (ตารางที่ 8)
9) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร กอนดําเนินกิจกรรม
พบวา ประชาชนระหวางรอยละ 12 – 21 ไมเคยอานหรือใชประโยชนจากฉลากบนบรรจุภัณฑกอนซื้อ
และก อนบริ โ ภค และหลั งการดํ า เนิ น กิจ กรรม ประชาชนทั้งหมดไดอานหรือใชป ระโยชนจ ากฉลาก
โภชนาการกอนซื้อและบริโภค (ตารางที่ 8)
10) คะแนนเฉลี่ยของความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากโภชนาการ/
ฉลากผลิตภัณฑอาหาร หลังการดําเนินกิจกรรมสูงกวากอนดําเนิน กิจกรรมอยางมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ น อ ยกว า 0.001 โดยคะแนนหลั งการดํ า เนิ น กิ จ กรรมสู ง กวา ก อ นดํ าเนิ น กิ จ กรรมมากที่ สุ ด ได แ ก
พฤติ กรรมการอ า น/ใช ป ระโยชน จ ากขอมูล บนฉลากโภชนาการ (19 คะแนน) รองลงมาคือ ความรู
เกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการ (18 คะแนน) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑอาหาร (13 คะแนน) ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (11 คะแนน) และพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร (8 คะแนน) (ตารางที่ 9)
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รายการ

กอนดําเนินกิจกรรม
ความถี่ (วันตอสัปดาห)
นานๆ ครั้ง 1 – 4
/ไมเคย

5-7

หลังดําเนินกิจกรรม
ความถี่ (วันตอสัปดาห)
นานๆ ครั้ง 1 – 4
/ไมเคย

5-7
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31.6
35.7
22.3

10.4
4.7
7.2

66.4
64.6
70.1

33.6
35.4
29.9

0.0
0.0
0.0

4. ดื่ม เครื่องดื่มรสหวาน เชน น้าํ อัดลม / น้าํ หวาน / กาแฟเย็น / ชาเย็น ฯลฯ

58.6

28.9

12.5

60.8

39.2

0.0

5. ดื่ม เครื่องดื่มพรอมชง เชน กาแฟซองสําเร็จ (3 in 1)

33.6

53.2

13.2

42.1

57.9

0.0

6. กิน อาหารทอด ที่ใชนา้ํ มันทวม เชน ปาทองโก กลวยทอด ไกทอด ปลาทอด

67.1

22.2

10.7

70.4

29.6

0.0

7. กิน เนื้อสัตวติดมัน ติดหนัง เชน หนังไก หนังหมู แคบหมู หมูสามชั้น ซี่โครงหมู

66.5

21.8

11.7

72.0

28.0

0.0

8. กิน อาหารแปรรูป เชน หมูยอ แหนม กุนเชียง ไสกรอก เบคอน หมูหยอง

55.4

37.6

7.0

55.6

44.4

0.0

9. เติม น้ําปลา ซีอิ้ว หรือซอสปรุงรส เพิ่มในอาหารสําเร็จรูป / กวยเตี๋ยว / อาหารจานเดียว / อาหารตักขาย

59.6

25.5

14.9

66.4

33.6

0.0

10. กิน อาหารสําเร็จรูป อาหารแชแข็ง อาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารกระปอง เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจกกึ่ง

47.3

46.1

6.6

54.0

46.0

0.0

สําเร็จรูป
11. กิน ขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ สาหรายปรุงรส

37.2

54.1

8.7

39.2

60.8

0.0

12. กิน อาหารที่ปรุงเอง / ครอบครัวปรุง โดยอาหารนั้นมีการใส ผงปรุงรส / ซุปกอนสําเร็จรูป / ผงนัว

61.6

13.4

25

81.6

18.4

0.0

13. กิน อาหารนอกบานตามรานคา / อาหารถุง / อาหารตักขาย

60.6

25.5

13.9

71.8

28.2

0.0

การวัดและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

1. เติม น้ําตาล เพิ่มในอาหารที่ปรุงสําเร็จ / กวยเตี๋ยว / เครื่องดื่ม
58.0
2. กิน ขนมหวานตาง ๆ เชน ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน กลวยเชื่อม มันเชื่อม ผลไมเชื่อม ไอศกรีม 59.6
3. กิน ผลไมรสหวานจัด เชน ทุเรียน ลําไย ขนุน ละมุด มะมวงสุก
70.5

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ตารางที่ 7 รอยละของตัวอยางของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กอนและหลังดําเนินกิจกรรม

รายการ

กอนดําเนินกิจกรรม

หลังดําเนินกิจกรรม

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง/
เลย
สวนใหญ

ไมเคย บางครั้ง ทุกครั้ง/
เลย
สวนใหญ

พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ
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19.5
31.7
28.6
32.7
31.5
39.1
36.7

29.7
20.3
26.6
24.1
27.9
17.5
21.4

50.8
48.0
44.8
43.2
40.6
43.4
41.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

38.1
30.7
42.8
34.9
38.4
34.9
39.5

61.9
69.3
57.2
65.1
61.6
65.1
60.5

8. ซื้ออาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป ที่มีฉลากภาษาไทย และมีระบุ วันผลิต/วันหมดอายุ/

14.3

54.3

31.4

0.0

64.2

35.8

วันที่ควรบริโภคกอน
9. กอนบริโภค สังเกต วันผลิต / วันหมดอายุ / วันที่ควรบริโภคกอน
10. อาน สวนประกอบของอาหาร บนผลิตภัณฑ
11. มองหา เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) บนผลิตภัณฑ

11.8
21.0
15.6

61.7
35.2
47.9

26.5
43.8
36.5

0.0
0.0
0.0

70.2
51.7
64.7

29.8
48.3
35.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาน ฉลากโภชนาการ บนผลิตภัณฑอาหารกอนซื้อ
แบงบริโภค ผลิตภัณฑอาหารตามสัดสวนที่ฉลากโภชนาการแนะนํา
พิจารณา ฉลาก หวาน มัน เค็ม บนผลิตภัณฑ กอนซื้อ
กอนซื้อ เปรียบเทียบ คุณคาทางโภชนาการ จากฉลากโภชนาการ
เลือกซื้ออาหารที่มี สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
อธิบายตัวเลข ฉลาก หวาน มัน เค็ม ใหผูอื่นเมื่อมีโอกาส
แนะนําสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ใหคนรอบขางรูจักเมื่อมีโอกาส
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ตารางที่ 8 รอยละของตัวอยางของพฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร กอนและหลังดําเนินกิจกรรม

พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลาก
โภชนาการ/ฉลากผลิตภัณฑอาหาร ระหวางกอนและหลังดําเนินกิจกรรม
กอนดําเนินโครงการ
หลังดําเนินโครงการ
Mean P
รายการ
Diff. value
n Mean S.D
n Mean S.D
ความรูเกี่ยวกับ
10.8 < 0.001
518 64.3 23.1
440 75.1 25.6
การบริโภคอาหาร
ความรูเกี่ยวกับ
518 54.8 20.1
440 72.5 20.6
17.7 < 0.001
การอานฉลากโภชนาการ
พฤติกรรม
8.2 < 0.001
518 60.1 16.5
440 68.3 15.0
การบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการอาน/
ใชประโยชนจากขอมูล
18.5 < 0.001
518 47.9 27.4
440 72.0 16.7
บนฉลากโภชนาการ
พฤติกรรมการอาน/
ใชประโยชนจากขอมูล
518 67.4 30.7
440 80.0 21.5
12.5 < 0.001
บนฉลากผลิตภัณฑอาหาร

สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ “ชุมชนสุขภาพดี” ในครั้งนี้ พบวา
1) ความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการ จากการเก็บขอมูลกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
โดยใชแบบประเมินความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนการจํานวน 12 ขอ พบวาหลังการดําเนินโครงการ
2 สั ป ดาห กลุ ม เป า หมายสามารถตอบคํ า ถามได ถู ก ต อ งมากที่ สุ ด ในประเด็ น คํ า ถามข อ ที่ 19
คิดเปนรอยละ 90 ในขณะที่ตอบคําถามไดถูกตองนอยที่สุดในประเด็นคําถามขอที่ 17 คิดเปนรอยละ 36
หรือมีคะแนนความรูเกี่ยวกับการอานฉลากโภชนาการเฉลี่ย 72.5 โดยมีคามัธยฐานที่ 75.0
2) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากฉลากโภชนาการ จากการเก็บขอมูลกลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการ โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการจํานวน
7 ขอ พบวา จากเดิมกอนดําเนินโครงการ มีผูที่ไมเคยอาน/ใชประโยชนจากฉลากโภชนาการในแตล ะ
ประเด็ น คํ า ถามอยู ที่ ร อ ยละ 19.5 – 39.1 แต ห ลั ง ดํ า เนิ น โครงการ 2 สั ป ดาห แ ล ว กลุ ม เป า หมาย
ทุกคน (รอยละ 100) มีพฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการ โดยมีความถี่ใน
การแสดงพฤติกรรมในระดับทุกครั้ง/สวนใหญในแตละประเด็นคําถามที่รอยละ 57.2 – 69.3
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3) พฤติกรรมการอาน/ใชประโยชนจากขอมูลอื่น ๆ บนฉลาก ไดแก การมองหาสารบบอาหาร
(เครื่องหมาย อย.) กอนเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร พบวากอนดําเนินกิจกรรมมีผูที่ไมมองหาเลขสารบบ
อาหาร (เครื่องหมาย อย.) รอยละ 15.6 แตหลังดําเนินกิจกรรมทุกคน (รอยละ 100) มองหาเลขสารบบ
อาหาร โดยรอยละ 64.7 พบการอานเพียงบางครั้ง และรอยละ 35.3 อานทุกครั้งหรืออานเปนสวนใหญ
4) จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา เหตุผลหนึ่งที่ทําใหไมอานหรือพิจารณาขอมูลบนฉลาก
โภชนาการทุกครั้งที่ซื้อหรือบริโภค หรือไมมองหาเลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) เนื่องจากเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเดิ ม ที่ เ คยซื้ อ หรื อ บริ โ ภคเป น ประจํ า และจดจํ า ข อ มู ล ได และอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ
กลุมเปาหมายสวนใหญเปนผูสูงวัย และขอมูลที่อยูบนฉลากมีขนาดเล็ก จึงทําใหไมสะดวกในการอาน
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จากการขับเคลื่อนชุมชนภายใตโครงการชุมชนสุขภาพดี ดวยเครือขาย บวร.ร. คณะผูวิจัยไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การเขารวมกิจกรรม การสัมภาษณแกนนํา ผูเขารวมโครงการ
รานคาชุมชน สามารถสรุป “กระบวนการดําเนินงาน” ของชุมชนตางๆ ซึ่งมีจุดรวมการขับเคลื่อนชุมชน
ใน 4 ชั้นตอนหลัก ไดแก (1) การเริ่มตนหาเครือขายการทํางานในแตละพื้นที่ (2) วางแผนการดําเนินงาน
(3) ดําเนินงานขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ และ (4) กําหนดแนวทางขยายผลการทํางานในระยะตอไป โดย
ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงานในแตละชุมชนจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่มีความแตกตางกันไปตาม
บริบทในแตพื้นที่ ซึ่งจะเปนสวนที่ทําใหมองเห็นถึงแนวทางการทํางานที่สามารถนําไปใชตอยอดในการ
ทํางานในพื้นที่อื่นที่มีความเหมือนหรือคลายกันไดตอไป โดยกระบวนการดําเนินงานโดยละเอียดในแตละ
จังหวัดมีดังตอไปนี้

ขอนแกน : ชุมชนบานทุม หมู 1
(1) แสวงหาภาคี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดเห็นถึงความสําคัญและประโยชนในการดําเนิน
โครงการชุมชนสุขภาพดี จึงไดเสนอเปนจังหวัดนํารองในการดําเนินงาน โดยมีภาคีเครือขายหลายภาค
สวน ทั้งหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่โดยตรงและหนวยงานที่สมัครใจยินดีเขารวมดําเนินการขับเคลื่อน
และสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานทั้งหมด โดยเครือขาย บวร.ร. จังหวัดขอนแกน
ประกอบไปดวย
เครือขายบาน ไดแก ผูนําชุมชนบานทุมหมู 1 และ 2 อสม. ชุมชนบานทุม และนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองบานทุม
เครือขายวัด ไดแก เจาอาวาสวัดศรีบุญเรือง
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เครือขายโรงเรียน ไดแก ครูและชมรม อย.นอยโรงเรียนนครขอนแกน และ ครูและนักเรียน ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัย ตําบลบานทุม อําเภอเมือง (กศน.)
เครือขายโรงพยาบาล ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานทุม
เครือขาย บวร.ร. จังหวัดขอนแกน มีจุดเดนในการเปนเครือขายที่มีความเขมแข็ง ทํางานรวมกัน
มาเปนระยะเวลานาน มีการฝงตัวอยูในพื้นที่ในการพัฒนาประชาชนดานการสาธารณสุขมาอยางตอเนื่อง
และเปนเครือขายที่สมาชิกรูจักกันเปนอยางดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผพรอมที่จะใหการชวยเหลือในการ
ทํางานจิตอาสาอยางแข็งขัน
(2) วางแผนการดําเนินงาน จากการที่เครือขาย บวร.ร. จังหวัดขอนแกน รูจักพื้นที่และตองการ
ใหผลการดําเนินงานเห็นผลลัพธในเชิงตัวเลขที่ชัดเจน จึงมุงกําหนดกลุมเปาหมายไปที่ผูปวยและกลุม
เสี่ ย งโรคไม ติดต อเรื้ อรั งในชุ มชน และใชการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรม
เนื่องจากเปนกลุมประชากรที่ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อยับยั้งหรือชะลอความรุนแรงของ
โรคที่ไดเกิดขึ้นแลว อีกทั้งยังสามารถใชประโยชนจากความเขมแข็งของเครือขายในจังหวัดที่สามารถ
ติดตามพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดอยางใกลชิด โดยใชกลไกการเยี่ยมบานของ อสม. รวมกับนักเรียน
อย.นอย และ กศน. ในชุมชน โดยเนนแนวทางการทํางานคือ “เนนลดโซเดียม ใชภาคีขับเคลื่อน กระตุน
ให อานฉลาก” ภายใต โ ครงการ “บ า นทุมรวมใจ หางไกล NDCs วิ ถีบ วร.ร.” รายละเอีย ดของแตละ
ขั้นตอนยอยมีดังนี้
กํ า หนดกลุ ม เป า หมาย ได แ ก กลุ ม ผู ป ว ยโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง (ไม ติ ด เตี ย ง) จํ า นวน 50 คน
กลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 50 คน และประชาชนทั่วไปที่เปนเจาของรานชําจํานวน 10 คน
วิ เ คราะห ศักยภาพเครื อข า ย เมื่อกําหนดกลุมเปาหมายที่เหมาะสมแลว จึงทําการวิเคราะห
ศักยภาพเครือขายเพื่อกําหนดกลยุทธการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของเครือขาย
เปนการใชประโยชนจากศักยภาพของเครือขายในพื้นที่อยางเต็มที่ ซึ่งความเขมแข็งอันเปนจุดเดนของ
เครือขาย บวร.ร. ขอนแกน ไดแก
- โรงเรียนนครขอนแกนมีชมรม อย.นอยที่เขมแข็งและครูที่มีศักยภาพ
- ในชุมชนบานทุมมีคุณแม อสม. และกลุม อสม. เปนที่เคารพนับถืออยางมากภายในชุมชน
- ครู และ นักเรียน กศน.ในชุมชนบานทุมและชุมชนใกลเคียงพรอมใหการสนับสนุน
วางกลยุทธที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายและใชความเขมแข็งของเครือขายในการดําเนินงาน
3 ประการ ไดแก
- เนนการติดตามพฤติกรรมกลุมเปาหมายอยางใกลชิด โดยใชความเขมแข็งของเครือขาย
อย.นอย อสม และ กศน.
- สรางสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ใหความรูตามเทศกาลงานบุญใหญที่เปนจุดรวมชาวบานในชุมชน
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(3) ขับเคลื่อนกลไก แบงออกเปนกลไกที่มุงดําเนินการในปจจัยหลักหรือกลุมเปาหมายภายใน
ชุมชน และกลไกที่ใชสงเสริมและสนับสนุนปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมทั้งที่อยูภายในชุมชนและนอกชุมชน
เชน รานอาหาร รานชํา บุคคลในครอบครัว ผูที่เปนที่เคารพนับถือในชุมชน โดยแตละปจจัยประกอบไป
ดวยกลไกดังตอไปนี้
กลไกหลักภายในชุมชน ไดแก
- จัดตั้ง “กลุมผูพิทักษ รักษสุขภาพ” จํานวน 110 กลุม เพื่อใหความรู ติดตามพฤติกรรม
เชน การใชเครื่องปรุงรส ฯลฯ และเก็บขอมูลกลุมเปาหมาย 110 คน โดยแตละกลุม ประกอบไปดวย อย.
นอยจากโรงเรียนนครขอนแกน นักเรียน กศน. และอสม. อยางละ 1 คน
- จัดกิจกรรม “ชุมชนบานทุม กลุมผูนําการปรับเปลี่ยน เรียนรูการเลือกบริโภค” ในชุมชน
เพื่อใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และการใชประโยชนจากฉลากอาหาร
กลไกเอื้อและเสริมภายในชุมชน ไดแก
- “รานคายุคใหม ใสใจผูบริโภค” ใหความรูผูขายของชําและอาหารปรุงสุกเกี่ยวกับการ
เลือกผลิตภัณฑอาหารจําหนายในรานหรือการเลือกใชเครื่องปรุงรสประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
- “อรอยล้ํา นําสุขภาพ” ปรับปรุงเมนูรานอาหารที่ขายในชุมชนใหเปน “อาหารอายุยืน”
กลไกเอื้อและเสริมภายนอกชุมชน ไดแก
- “บุญสงกรานตชาวบานทุมสุขภาพดี” ตั้งโรงทานอาหารอายุยืน กิจกรรมสงกรานตลาน
มัจฉา นิทรรศการมีชีวิต และการบรรยายธรรมเกี่ยวกับอาหารและการบริโภค
- ถวายความรูและตาลปตรมีขอความเตือนลดหวาน มัน เค็มแดภิกษุวัดศรีบุญเรือง
(4) กําหนดกาวตอไป ภายหลังการดําเนินโครงการในชุมชนเสร็จสิ้นลง ทําใหเครือขาย บวร.ร.
เห็นโอกาสในการขยายพื้นที่การทํางานและการสรางความยั่งยืน โดยการกําหนดแนวทางขยายผลการ
ทํางานในระยะตอไป ดังนี้
- ขยายผลไปสูโรงเรียนโดยใชกลไกความเขมแข็งของชมรม อย.นอย โรงเรียนนครขอนแกน
- ดําเนินงานตอเนื่องภายในชุมชนผานเครือขาย อสม. เขมแข็งที่เขารวมโครงการฯ และ
ขยายผลไปยังชุมชนบานทุมหมูอื่น ๆ
จากรายละเอียดขางตน แสดงรายละเอียดทั้งหมดในภาพที่ 26 กระบวนการดําเนินงานโครงการ
ชุมชนสุขภาพดี ชุมชนบานทุม จังหวัดขอนแกน
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ภาพที่ 26 กระบวนการดําเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดี จังหวัดขอนแกน
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ลําปาง : ชุมชนนากวมเหนือ
(1) แสวงหาภาคี เครื อข า ยการทํางานของชุมชนนากว มเหนื อ จังหวัดลําปาง มี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปางเปนแกนกลางในการประสานการทํางานระหว างสวนกลาง คือ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสวนภูมิภาค คือ เครือขายในพื้นที่ โดยมี อสม. และ นักเรียน อย.นอย
เปนเครือขายการทํางานหลักภายในพื้นที่ของชุมชน เนื่องจากเปนชุมชนที่มีนักเรียน อย.นอยอยูในชุมชน
มากถึง 32 คน โดยเครือขาย บวร.ร. จังหวัดลําปางประกอบไปดวย
เครือขายบาน ไดแก ผูนําชุมชน และ อสม. ชุมชนนากวมเหนือ และ นายกเทศบาล เทศบาล
นครลําปาง
เครือขายวัด ไดแก เจาอาวาสวัดนากวมเหนือ
เครือขายโรงเรียน ไดแก ครูและชมรม อย.นอยโรงเรียนลําปางกัลยาณี
เครื อข า ยโรงพยาบาล ได แก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง โรงพยาบาลลําปาง ศู น ย
สุขภาพชุมชนเมืองมอนกระทิง และศูนยสุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง
เครื อ ข า ย บวร.ร. จั ง หวั ด ลํ า ปาง มี จุ ด เด น ในการที่ มี นั ก เรี ย น อย.น อ ยอยู ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดยใช เ ยาวชนเป น แกนนํ า เป น กลยุ ท ธ ที่ ไ ด ผ ลมากจากการดํ า เนิ น งานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานอื่น ๆ ที่ผานมาของงานดานสาธารณสุข อีกทั้งชุมชนนากวมเหนือยังเปนชุมชน
ที่มีกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอยูหลายกิจกรรม ทําใหคุนชินกับการดําเนินงานใน
ลักษณะที่ตองการใชชุมชนเปนฐานและสมาชิกมีสวนรวม แตก็มีขอจํากัดในการที่ชุมชนอาจดําเนินงานที่
ไมสอดคลองกับแนวทางหรือขอเสนอของสวนกลาง ซึ่งสวนกลาง หรือ สสจ. จึงตองใชความพยายามใน
การนําเสนอแนวทางการทํางานใหชุมชนเห็นความสําคัญ
(2) วางแผนการดําเนินงาน เครือขาย บวร.ร. ลําปาง ใชการวางแผนในลักษณะเดียวกันกับ
บวร.ร. ขอนแกน นั่นคือการกําหนดกลุมเปาหมายในชุมชนเปนกลุมผูปวยและกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอ
เรื้อรังในชุมชน แตเนื่องจากชุมชนนากวมเหนื อมี นักเรียน อย.นอยและ อสม. ที่อยูในชุมชนดวย จึง
กํ าหนดเป น กลุ มเป า หมายที่ จ ะกลายมาเปน ปจ จัย เสริ มแรงให กับ กลุ มผูปว ยและกลุ มเสี่ย งในชุ ม ชน
จากนั้ น จึ งทํ า การวิ เ คราะห ชุ มชนและเครือ ขายเพื่ อ ใชในการวางกลยุ ทธการทํา งาน ในโครงการชื่ อ
“โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2561” มีรายละเอียดดังนี้
กํ า หนดกลุ ม เป า หมาย ได แ ก กลุ ม ผู ป ว ยและกลุ ม เสี่ ย งโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง จํ า นวน 100 คน
นักเรียน อย.นอยจํานวน 32 คน และแกนนํา อสม. จํานวน 15 คน
วิเคราะหชุมชนและเครือขาย เมื่อกําหนดกลุมเปาหมายที่เหมาะสมแลว จึงทําการวิเคราะห
ชุมชนและเครือขายเพื่อกําหนดกลยุทธการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับชุมชนและเครือขาย
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โดยเฉพาะอย างยิ่งการใชจุดเดน ที่มี อย.นอยอยูในชุมชน ซึ่งจุดเดนของชุมชนและเครือขาย บวร.ร.
ลําปาง ไดแก
- นากวมเหนือเปนชุมชนกรณีศึกษาของหลายหนวยงาน คุนเคยกับการทํางานแบบมีสวน
รวมในชุมชน และชาวบานในชุมชนนิยมประกอบอาหารรับประทานเอง
- มีนักเรียนโรงเรียนลําปางกัลยาณีและอยูในชมรม อย.นอย ของโรงเรียนอาศัยอยูในชุมชน
มากถึง 32 คน
- มีแกนนํา อสม. และเครือขาย อสม. ที่เขมแข็ง
วางกลยุทธ ที่สอดคลองกับชุมชนและเครือขายในชุมชน 3 ประการ ไดแก
- ใชการเยี่ยมบานกลุมเปาหมายในชุมชนโดยใชความเขมแข็งของเครือขาย อสม. และ อย.
นอยในชุมชน
- ขยายผลตอเนื่องดวยแกนนํารุนเยาวซึ่งเปนนักเรียนและ อย.นอยที่อยูในชุมชน
- สรางสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(3) ขับเคลื่อนกลไก แบงออกเปนกลไกที่มุงดําเนินการในปจจัยหลักหรือกลุมเปาหมายภายใน
ชุมชน และกลไกที่ใชสงเสริมและสนับสนุนปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมทั้งที่อยูภายในชุมชนและนอกชุมชน
เชน รานอาหาร รานชํา บุคคลในครอบครัว ผูที่เปนที่เคารพนับถือในชุมชน โดยแตละปจจัยประกอบไป
ดวยกลไกดังตอไปนี้
กลไกหลักภายในชุมชน ไดแก
- “เยี่ยมเพื่อนที่บาน” อสม. อย.นอย และ รพ.สต. รวมดวย สสจ. เยี่ยมบานกลุมเปาหมาย
เพื่อใหความรูและติดตามพฤติกรรม
- “ลูกหลานชวยดูแล” นักเรียนและ อย.นอยที่อยูในชุมชนเปนทั้งกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ความรู และแกนนําในการขยายผลในการดําเนินงานอยางตอเนื่องในชุมชน แมจะเสร็จสิ้นโครงการไป
แลว
- จัดกิจกรรม “ความรูคูครัวเรือน” ในชุมชน เพื่อใหความรู พื้นฐานเกี่ยวกับ การบริ โ ภค
เครื่องปรุงรส และการอานฉลาก
กลไกเอื้อและเสริมภายในชุมชน ไดแก
- ติดปายประชาสัมพันธตามรานอาหาร รานคา และสถานที่สาธารณะทั่วทั้งชุมชนทั้งที่เปน
ขอความภาษาไทยและลานนา
- “หวานนอย สั่งได” ใหความรูและขอความรวมมือรานกาแฟในการลดปริมาณน้ําตาลใน
เครื่องดื่มตามสั่งของลูกคา
- สงเสริมใหราน “ไสอั่วสุภัทรา” ผูผลิตอาหารโอทอปในชุมชนพัฒนาไสอั่วและน้ําพริกหนุม
สูตรสุขภาพลดเค็มจําหนายและใหสติ๊กเกอรรับรองผลิตภัณฑ
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กลไกเอื้อและเสริมภายนอกชุมชน ไดแก
- โรงเรียนจัดใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับฉลากและสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลื อก
สุขภาพ” แกนักเรียน รวมทั้งนักเรียนและ อย.นอยที่อยูในชุมชน
- ขอความร ว มมื อห า งสรรพสิน คาบิ๊กซี ซูเปอรเ ซ็ น เตอร และหางสรรพสิน คาเสรี (หาง
ท อ งถิ่ น ) ติ ด ป า ยแสดงสั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ “ทางเลื อ กสุ ข ภาพ” บนชั้ น วางผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ มี
สัญลักษณนี้อยูบนฉลากผลิตภัณฑ
(4) กําหนดกาวตอไป ภายหลังการดําเนินโครงการในชุมชนเสร็จสิ้นลง ทําใหเครือขาย บวร.ร.
เห็นโอกาสในการขยายพื้นที่การทํางานและการสรางความยั่งยืน โดยการกําหนดแนวทางขยายผลการ
ทํางานในระยะตอไป ดังนี้
- ดําเนินการตอเนื่องในชุมชนจากการของบประมาณหนวยงานอื่นโดย อสม. ในชุมชน
- วัดนากวมเหนือยังดําเนินงานใหความรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยมัคนายกวัด
- โรงเรียนลําปางกัลยาณีดําเนินงานใหความรูและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมแกนักเรียน และแกนนํา อย.นอยในโรงเรียนและชุมชน
- ขยายการดําเนินงานไปยังชุมชนอื่นโดยการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง
จากรายละเอียดขางตน แสดงรายละเอียดทั้งหมดในภาพที่ 27 กระบวนการดําเนินงานโครงการ
ชุมชนสุขภาพดี ชุมชนนากวมเหนือ จังหวัดลําปาง
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ภาพที่ 27 กระบวนการดําเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดี จังหวัดลําปาง
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สระบุรี : ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2
(1) แสวงหาภาคี การทํ า งานของ บวร.ร. จังหวัดสระบุรี มีความแตกตางจากจังหวั ด อื่ น ที่
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด เปน ผูประสานการทํางานเครือขายในจังหวัด แตสํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสระบุรีไดมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระพุทธบาทเปนผูดําเนินการประสานงาน
เครือขายและชุมชน ทําใหจังหวัดสระบุรีไดชุมชนนํารองในการดําเนินโครงการที่มีความแตกตางจาก
จังหวัดอื่นในแงขนาดพื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็ก แตกลับกลายเปนจุดแข็งที่เปนปจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของ บวร.ร. สระบุรี โดยเครือขาย บวร.ร. จังหวัดสระบุรีประกอบไปดวย
เครือขายบาน ไดแก ผูนําชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2 และนายอําเภอพระพุทธบาท
เครือขายวัด ไดแก รองเจาคณะอําเภอพระพุทธบาท
เครือขายโรงเรียน ไดแก ครูและชมรม อย.นอยโรงเรียนสุธีวิทยา
เครือขายโรงพยาบาล ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สาธารณสุขอําเภอพระพุทธ
บาท และโรงพยาบาลพระพุทธบาท
เครือขาย บวร.ร. จังหวัดจังหวัดสระบุรี มีจุดเดนอยูที่การเลือกชุมชน และการใหความสําคัญแก
บุคคลที่มีความสําคัญในชุมชนและฝายปกครองที่มีอํานาจหนาที่ในพื้นที่ ชุมชนเปรมประชาคมมีขนาด
เล็ก สมาชิกในชุมชนมีจํานวนไมมาก และสวนใหญเปนเครือญาติกัน ในชุมชนมีผูนําชุมชนที่พรอมให
ความสําคัญและเสียสละในการทํางานเพื่อผลักดันงานและโครงการตาง ๆ ในชุมชนไปสูความสําเร็จ เปน
ชุมชนทั่วไปที่ยังไมเขมแข็ง สมาชิกในชุมชนยังไมมีความพรอมและไมมีประสบการณในการมีสวนรวมกับ
กิจกรรมหรือโครงการในชุมชนในรูปแบบประชาสังคม แตจุดออนเหลานั้นกลับกลายเปนขอดี ที่ทําให
ชุมชนที่ยังใหมกับการทํากิจกรรมในลักษณะเชนนี้เกิดความสนใจในสิ่งแปลกใหมในชุมชนและไมยึดติด
กับกรอบการทํางานในพื้นที่ ในขณะที่ผูนําชุมชน และผูที่เปนที่เคารพนับถือในชุมชนก็ใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง นายอําเภอซึ่งเปนฝายปกครองในพื้นที่ก็เขามารวมทํากิจกรรมอยาง
ใกลชิด
(2) วางแผนการดําเนินงาน จากจุดเดนในการเลือกชุมชนและการใหความสําคัญจากบุคคล
สําคัญที่เกี่ยวของในพื้นที่ ทําให บวร.ร. สระบุรี มีรูปแบบการทํางานที่แตกตางจากจังหวัดอื่นเปนอยาง
มาก ไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดกลุ ม เป า หมายไว ก อ น แต มี ก ารวิ เ คราะห ชุ มชน วางกลยุ ท ธ แล ว จึ ง ค อ ย ๆ
แทรกซึมลงไปในชุมชนเพื่อหากลุมเปาหมายโดยใชการประชุมหมูบานหรือการประชุมของในโครงการอื่น
ที่ชาวบานมักจะมาเขารวมประชุมดวยในแตละครั้ง ซึ่งกลยุทธที่เครือขาย บวร.ร. ใช เนนการสื่อสารที่งาย
ตอการเขาใจ เลือกเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ ใชเวลาไมมาก กระชับ และใหความรูเปนรายบุคคลโดยใช
นั ก เรี ย น อย.น อ ย เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น แนวทางการดํ า เนิ น งาน “สุ ข ภาพดี อ ย า งยั่ ง ยื น ในแบบ
เปรมประชาคม” โดยมีรายละเอียดดังนี้
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วิ เ คราะห ชุ มชน ชุ มชนเปรมประชาคมมีจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุป สรรคในการดําเนิน
โครงการ ดังนี้
จุดแข็ง
(1) เปนชุมชนขนาดไมใหญ มีพื้นที่จํากัด ทําใหเหมาะสมในการจัดโครงการตาง ๆ ที่จะสามารถ
เขาถึงสมาชิกในชุมชนได
(2) ชุมชนตั้งอยูใกลสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระพุทธบาท
จุดออน
(1) เปนชุมชนเชิงรับที่มีความเขมแข็งไมมากนักในเรื่องการสรางการมีสวนรวมในเชิงนโยบาย
และโครงการตาง ๆ ของชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนไมมีความคุนชินกับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐและทองถิ่น
(2) การดําเนินงานดานสาธารณสุขในชุมชนยังไมสามารถกระตุนใหสมาชิกในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเขารวมชุมนุมในโครงการตาง ๆ ดานสาธารณสุข
(3) เนื่องจากสมาชิกในชุมชนสวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีมากนัก จึงใหความสําคัญกับ
เรื่องการประกอบอาชีพมากกวาการมีสวนรวมในชุมชน
โอกาส
(1) มีสภาพแวดลอมภายในชุมชนที่ระบุจํานวนและพื้นที่ไดชัดเจน สามารถจัดการใหเปนปจจัย
ที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
(2) การซื้ อของในร านชํ า ของสมาชิ ก ในชุ มชน เปน พฤติกรรมปกติใ นชีวิ ตประจํ าวัน ทําให
สามารถเขาถึงสภาพแวดลอมในชุมชนที่สามารถจัดการใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดงาย
(3) มี ป ราชญ ชุ มชนซึ่ งเป น ตั ว แทนอาชี พ และฐานะทางเศรษฐกิจ หลากหลาย สามารถเป น
แบบอยาง ในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ ของตนเองได เช น ผู ทํางานรับ จางและมีร ายไดไมมากก็สามารถเลือกที่จะปรุงอาหาร
รับประทานเองและอานฉลากโภชนาการเพื่อประกอบการพิจารณาแบงอาหารในบรรจุภัณฑรับประทาน
ในสัดสวนที่เหมาะสมและเปนการประหยัดคาใชจาย ผูที่มีรายไดมากพอสมควรสามารถเลือกซื้ออาหาร
ในบรรจุภัณฑที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ไดแมวาอาจจะมีราคาสูงกวาสินคาปกติทั่วไป
อุปสรรค
(1) ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพในเวลากลางวัน และบางสวนไปทํางานตางจังหวัด จึงมี
เพียงผูสูงอายุอยูในชุมชน
(2) ผูสูงอายุในชุมชนที่เปน กลุ มซึ่งมีโ อกาสเขารว มกิจ กรรมตาง ๆ ในโครงการฯ เปนกลุ มที่
อาจจะไม มี โ อกาสเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารในบรรจุ ภั ณ ฑ รั บ ประทานด ว ยตนเอง หรื อ ทํ า อาหาร
รับประทานเองแตไมไดเลือกเครื่องปรุง ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการในการใหความรูเรื่องฉลาก
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อาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารในบรรจุภัณฑดวยการใชประโยชนจาก
ฉลากโภชนาการและสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
วางกลยุทธ ที่สอดคลองจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคที่ไดจากการวิเคราะหชุมชน ไดแก
- ใชวิธีการเรียนรูกึ่งรวมกัน (Semi – Corraborative Learning) เพราะคนในครอบครัวคือ
กุ ญ แจสํ า คั ญ กลุ ม เป า หมายในชุ ม ชนส ว นใหญ จ ะเป น เครื อ ญาติ ทั้ งที่ มี น ามสกุ ล เดี ย วกั น และคนละ
นามสกุ ล อาศั ย อยู ในบ า นเดี ย วกั น หรือเปน ญาติพี่ นอ งกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัว มากกว า 1 คน
ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของโครงการ แมวาสมาชิกทั้งหมดอาจจะไมไดรับการใหความรูพรอมกัน
แตจะเกิดการสงอิทธิพลตอกัน และการยอมรับความรูใหม ทัศนคติใหม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
สมาชิกคนอื่นในครอบครัว ซึ่งนั่นเปนปจจัยที่สงผลการเสริมแรงซึ่งกันและกัน
- มุงการใหความรูแบบรายคน (One on One Learning) จุดแข็งของชุมชนเปรมประชาคม
ในการเปนชุมชนขนาดไมใหญ มีพื้นที่ไมมาก ทําใหสามารถเข าถึงสมาชิ กในชุ มชนไดส ะดวก การใช
กระบวนการใหความรูแบบรายคนจึงสามารถกระทําได แมวากลุมเปาหมายจะไมไดมารวมกันในการ
ชุมนุมครั้งเดียวกันก็ตาม เหมาะกับการใหความรูในกรณีที่ผูเรียนมีขอจํากัดดานรางกาย และมีการศึกษา
ไมสูงมากนัก แมจะตองใชระยะเวลานานกวาจะครบทุกคน ใชทรัพยากรเวลา และกําลังคน แตเปน
กระบวนการที่ใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูสูง
- เนนเนื้อหาเรื่องสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และฉลากโภชนาการ เชน
ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือ GDA (Message Treatment) ความรูเรื่องวิธีการอานและใชประโยชนจาก
ฉลากโภชนาการคอนขางมีความซับซอน มีรายละเอียดจํานวนมากและแบงเปนหลายสวน แตการสังเกต
สั ญลั กษณ โ ภชนาการ “ทางเลื อกสุ ขภาพ” เปน เนื้อหาที่มีความงายและชัดเจนที่สุดที่สามารถสื่อให
ชาวบานเขาใจ รับรู และจดจํา ตลอดจนถึงแสดงพฤติกรรมไดทันทีดวยการไปตามหาซื้อผลิตภัณฑที่ฉลาก
มี สั ญ ลั ก ษณ ดั ง กล า ว ซึ่ ง การเน น เนื้ อ หาเรื่ อ งการส ง เสริ ม ให เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ ฉ ลากแสดง
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” วิธีการอานฉลากอาหารและฉลากโภชนาการนี้ไดถูกนําเขาไป
เปนประเด็นหลักของการสื่อสารในทุกกิจกรรมของชุมชน
- สื่ อ สารอย า งง า ยและบ อ ยครั้ ง (Repetition of Practice) ผ า นการจั ด สภาพแวดล อม
ภายในชุมชน โดยชุมชนเปรมประชาคมมีรานคาชุมชนที่ชาวบานไปซื้อของเปนประจํา สามารถเอื้อใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเปนอยางดี ทั้งในแงของการหางาย การเขาถึงได (Accessibility) และความ
ใกลชิดกับพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจําวันของสมาชิกในชุมชน ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมใหมีการติดปาย
หรือจัดวางชั้นเสนอขายสินคาโดยตรง (Hard Sale) ทําใหเอื้อทั้งตอการเรียนรูและการแสดงพฤติกรรมใน
การมองหา สังเกต และซื้อสินคา
กําหนดกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่เครือขาย บวร.ร. คอย ๆ แทรกซึมเขาไปใหความรูอยาง
เรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ ประกอบไปดวยเปาหมายที่เปนปจจัยนํา คือ สมาชิกในชุมชน
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นับเปนจํานวนครอบครัวไมต่ํากวา 60 ครอบครัว เปาหมายที่เปนปจจัยเอื้อใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
คือ รานคาในชุมชน และเปาหมายที่เปนปจจัยเสริมก็คือครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวดวยกันเองทั้ง
ที่เปนกลุมเปาหมายและอยูนอกกลุมเปาหมายแตก็ไดรับความรูแบบบอกตอภายในครอบครัว
(3) ขับเคลื่อนกลไก แบงออกเปนกลไกที่มุงดําเนินการในปจจัยหลักหรือกลุมเปาหมายภายใน
ชุมชน และกลไกที่ใชสงเสริมและสนับสนุนปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมทั้งที่อยูภายในชุมชนและนอกชุมชน
เชน รานอาหาร รานชํา บุคคลในครอบครัว ผูที่เปนที่เคารพนับถือในชุมชน โดยแตละปจจัยประกอบไป
ดวยกลไกดังตอไปนี้
กลไกหลักภายในชุมชน ไดแก
- การให ค วามรู แ ต ล ะคนเป น รายบุ ค คลทุ ก คน โดยแกนนํ า นั ก เรี ย น อย.น อ ย ร ว มกั บ
เครือขาย บวร.ร.
- กิจกรรม “รูจักฉลาก รูจักเลือก” ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยเครือขาย บวร.ร.
- “สภาชุมชน คนชางเลือก” ผูนําชุมชนและปราชญชุมชนสอดแทรกความรูในระหว าง
ประชุมหมูบานและเสียงตามสายในชุมชน
กลไกเอื้อและเสริมภายในชุมชน ไดแก
- “แผนที่อิ่มทอง” บูธขายสินคาและปายแนะนําผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ในรานชํา
- “ปรุงครัวพอดี ลดโรค” ใหความรูแกผูชายอาหารในชุมชน
- การเยี่ยมบานติดตามพฤติกรรมพรอมกับการตรวจเยี่ยมของ รพ.
กลไกเอื้อและเสริมภายนอกชุมชน ไดแก
- “แผนที่ อิ่มท องในโรงเรี ย น” จัดแสดงปายสัญ ลักษณทางเลือกสุขภาพในรานสหกรณ
โรงเรียน
- ถวายตาลปตรเตือนใจลดหวาน มัน เค็ม แดพระภิกษุวัดพระพุทธบาท
- ประสานการทํางานรวมกับเครือขายเด็กกตัญูแทนคุณแผนดิน เพื่อใหเครือขายเยาวชน
เปนแรงกระตุนแกผูใหญภายในครอบครัว
(4) กําหนดกาวตอไป ภายหลังการดําเนินโครงการในชุมชนเสร็จสิ้นลง ทําใหเครือขาย บวร.ร.
เห็นโอกาสในการขยายพื้นที่การทํางานและการสรางความยั่งยืน โดยการกําหนดแนวทางขยายผลการ
ทํางานในระยะตอไป ดังนี้
- ขยายผลไปสูโรงเรียนโดยใชกลไกความเขมแข็งของ อย.นอย
- ขยายพื้นที่ผานความรวมมือของภาคการปกครองสวนทองถิ่นทั้งระดับอําเภอและจังหวัด
จากรายละเอียดขางตน แสดงรายละเอียดทั้งหมดในภาพที่ 28 กระบวนการดําเนินงานโครงการ
ชุมชนสุขภาพดี ชุมชนเปรมประชาคม หมู 2 จังหวัดสระบุรี
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ภาพที่ 28 กระบวนการดําเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดี จังหวัดสระบุรี
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สุราษฎรธานี : ชุมชมโพหวาย
(1) แสวงหาภาคี ชุมชนโพหวายเปนชุมชนขนาดใหญ ทําใหมีหนวยงาน ชมรม กลุมเอกชน อยู
ในพื้นที่จํานวนมาก อีกทั้งยังเปนชุมชนที่มีความหลากหลายในพื้นที่สูงทั้งชาติพันธและศาสนา ดังนั้น
บวร.ร. จังหวัดสุราษฎรธานีจึงมีเครือขายในชุมชนมาเขารวมดวยเปนจํานวนมาก โดยเครือขาย บวร.ร.
จังหวัดสุราษฎรธานีประกอบไปดวย
เครือขายบาน ไดแก คณะกรรมการชุมชม อสม. อสค. ชมรมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัครตางดาว
ชมรมออกกําลังกาย กลุมแกนนําสตรี ชมรมเบาหวานชุมชนโพหวาย และนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง
สุราษฎรธานี
เครือขายวัด ไดแก ศาสนาจารยมัสยิดบานปากน้ํา และเจาอาวาสวัดโพหวาย
เครือขายโรงเรียน ไดแก ครูและชมรม อย.นอยโรงเรียนบานโพหวาย
เครือขายโรงพยาบาล ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
และศูนยสุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย (ศสม.โพหวาย)
การที่มีเครือขายเปนจํานวนมากก็เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ การดําเนินงานที่จะทําใหเกิดความ
ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนตองใชทั้งกําลังคนและระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังนั้นชุมชนโพหวายจึงเปน
ชุมชนเดียวในการนํารองครั้งนี้ที่ยังอาจจะไมเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมมากนัก แตมีการวางแผนในเชิง
ยุทธศาสตรพื้นที่ ทําใหเกิดผลกระจายตามจุดตาง ๆ อยางเต็มที่ในอนาคต
(2) วางแผนการดําเนินงาน เนื่องจากเปนชุมชนใหญ ดังนั้นการกําหนดทิศทางการทํางานจึง
เปนสิ่งสําคัญ บวร.ร. สุราษฎรธานีจึงวางยุทธศาสตรการดําเนินงานในครั้งนี้ไวที่การตระหนักถึงความ
หลากหลาย การกระจายการทํางานในพื้นที่ และการใชกลุมเครือขายจํานวนมากใหเกิดประโยชน การ
สรางกระแสแบบดาวกระจายในพื้นที่ตามจุดตาง ๆ โดยใชแกนนํา อสม. และตัวแทนจากชมรมตาง ๆ ให
มาเปนกลุมเปาหมายนํารองและเปนแรงขับเคลื่อนในระยะยาวในโครงการ “อานฉลากสักนิด ชีวิตดี๊ดี”
ของ บวร.ร. จังหวัดสุราษฎรธานี มีรายละเอียดดังนี้
กําหนดกลยุทธ ยุทธศาสตร การดําเนินงานในพื้นที่ขนาดใหญ มีความหลากหลายของชาติพันธุ
ศาสนา กลุม/ชมรมเปนจํานวนมาก จําตองมีการวางกลยุทธและยุทธศาสตรในการทํางานใหมี ความ
ชัดเจน ทั้งสิ้น 4 ประการ ดังนี้
- ตระหนักถึงความหลากหลายทั้งชาติพันธุและศาสนา
- กระจายการดําเนินงานชุมชนใหครอบคลุม
- ใชกลไกกลุมและชมรมในพื้นที่ใหเปนประโยชน
- จัดกิจกรรมหลากหลายใหเกิดกระแสตอเนื่องตลอดทั้งโครงการ
-90-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ถอดบทเรียนโครงการชุมชนสุขภาพดี

วิเคราะหชุมชน เมื่อมีทิศทางการในดําเนินงานแลว จึงทําการวิเคราะหชุมชน เพื่อใหไดขอมูลวา
ควรใชวิธีการกําหนดกลุมเปาหมายอยางไรใหครอบคลุมหรือเกิดความเหมาะสมที่สุดภายใตขอจํากัดเรื่อง
ระยะเวลาดําเนินโครงการ งบประมาณ และขนาดพื้นที่ ผลการวิเคราะหพื้นที่ในชุมชนโพหวายที่สําคัญ
และจะสงกระทบตอการดําเนินโครงการโดยตรง มีดังนี้
- โพหวายเปนชุมชนที่มีประชากรทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม และมีประชากรแฝงเปนชาว
พมาที่เขามาทํางานในพื้นที่
- เปนชุมชนหนาแนน และมีพื้นที่ขนาดใหญ
- มีกลุม / ชมรมในพื้นทีเ่ ปนจํานวนมาก กระจายตามพื้นที่ทั่วทั้งชุมชน
- การดําเนินงานที่จะสงผลลัพธกระจายเต็มพื้นที่ตองใชระยะเวลาดําเนินงานยาวนานและ
ตอเนื่อง
กําหนดกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายในชุมชนโพหวายมีความแตกตางจากชุมชนอื่น เนื่องจากใช
วิธีการขออาสาสมัครจากกลุมและชมรมตาง ๆ ที่เปนเครือขาย บวร.ร. รวมทั้งรานคา นอกจากนี้ผูนํากลุม
ศาสนาตาง ๆ ซึ่งเปนเครือขายก็จะเปนสวนหนึ่งในปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมดวยเชนกัน กลาวคือ ตัวแทน
จากชมรมเบาหวาน ชมรมผูสูงอายุวัดโพหวาย ชมรมผูสูงอายุปากน้ํา และ อสม. ที่สมัครใจ จะเป น
กลุมเปาหมายที่เปนปจจัยนํา กลุมเปาหมายที่เปนปจจัยเอื้อ ไดแก รานคา รานอาหารในชุมชน และ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎรธานี สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนปจจัยเสริม ไดแก ครอบครัว
ผูนําศาสนา ครู ผูนํากลุม / ชมรมตาง ๆ
(3) ขับเคลื่อนกลไก แบงออกเปนกลไกที่มุงดําเนินการในปจจัยหลักหรือกลุมเปาหมายภายใน
ชุมชน และกลไกที่ใชสงเสริมและสนับสนุนปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมทั้งที่อยูภายในชุมชนและนอกชุมชน
เชน รานอาหาร รานชํา บุคคลในครอบครัว ผูที่เปนที่เคารพนับถือในชุมชน โดยแตละปจจัยประกอบไป
ดวยกลไกดังตอไปนี้
กลไกหลักภายในชุมชน ไดแก
(3.1) กิจกรรม “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้ ไดดีทั้งชุมชน” จัดขึ้นในชุมชน มีกิจกรรมยอยคือ
- “อานฉลากทุกครั้ง ชีวิตจะปงแนนอน” จัดใหความรูความเขาใจการอานฉลาก
- “ถารูแบบนี้ สุขภาพดีตั้งนานแลว” จัดใหความรูความเขาใจเรื่องโภชนาการ
- “เมนูพื้นบานพิชิตโรค NCDs” คัดเลือกและสาธิตเมนูพื้นบานที่ดีตอสุขภาพ เพื่อเปน
เมนูเดนของชุมชน
กลไกเอื้อภายในชุมชน ไดแก
(3.2) กิจกรรม “โรงเรียนโพหวายใสใจสุขภาพ” ใหความรูผานเสียงตามสาย และเปลี่ยน
วัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารในโรงเรียน
(3.3) กิจกรรม “วัดโพหวาย ดีทั้งกาย ดีทั้งใจ” จัดที่วัดในชุมชน มีกิจกรรมยอยคือ
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- “เทศนาแบบใหม หวงใยสุขภาพ” ภิกษุที่วัด และศาสนาจารยที่มัสยิด เทศนาเรื่อง
ฉลากและโภชนาการทุกวันพระและวันศุกร
- “ปนโตยุคใหม ไฉไลกวาเดิม” คัดเลือกปนโตสุขภาพในวันพระ
(3.4) กิจกรรม “ชุมชนโพหวายยุคใหม ใสใจสุขภาพ” สําหรับรานคาชุมชนมีกิจกรรมยอยคือ
- “ติ่มซํามนันยา” มีเมนูใหม หนาติ่มซําใสใจสุขภาพ ไดแก ติ่มซําหนาผัก ติ่มซําไขขาว
และน้ําจิ้มลดโซเดียม
- “รานยาคุณภาพ & สุขภาพ” รานเมืองยาเภสัช ใหความรูและแนะนําขอมูล ด าน
สุขภาพแกผูซื้อ
- ร า นที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมจะมีส แตนดี้ม าสคอตประจํ าโครงการ “น องชู ส ซี่ ” ติด ตั้ง
บริเวณหนารานพรอม QR CODE ที่เมื่อสแกนแลวสามารถเขาถึงขอมูลความรูในการลดโรค
กลไกเอื้อและเสริมภายนอกชุมชน ไดแก
(3.5) กิจกรรม “สงกรานตปนี้ เฮลทตี้แนนอน” เปนการประชาสัมพันธโครงการ โดยการจัด
ขบวนรถแหใน Theme ชุมชนโพหวายสุขภาพดี และแจกผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลั กษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier choice) ตลอดขบวนแห
(4) กําหนดกาวตอไป ภายหลังการดําเนินโครงการในชุมชนเสร็จสิ้นลง ทําใหเครือขาย บวร.ร.
เห็นโอกาสในการขยายพื้นที่การทํางานและการสรางความยั่งยืน โดยการกําหนดแนวทางขยายผลการ
ทํางานในระยะตอไปใหเต็มพื้นที่ของชุมชน กระจายไปยังจุดอื่น ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนและ
มั ส ยิ ด บ า นปากน้ํ า ขยายการให ความรูความเขาใจ และจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ ตอ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมให เ ต็ ม พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนซึ่ งมี ข นาดใหญ โดยใช ทั้ ง กลยุ ท ธ เ ดิ ม และกลยุ ท ธ ใหม ภายใต ก าร
สนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิ่นที่พรอมใหการ
สนับสนุน เชน เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี
จากรายละเอียดขางตน แสดงรายละเอียดทั้งหมดในภาพที่ 29 กระบวนการดําเนินงานโครงการ
ชุมชนสุขภาพดี ชุมชนโพหวาย จังหวัดสุราษฎรธานี
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ภาพที่ 29 กระบวนการดําเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดี จังหวัดสุราษฎรธานี
-93-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ถอดบทเรียนโครงการชุมชนสุขภาพดี

ตัวแบบกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาพดี
ตัวแบบกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาพดี 4 ชุมชน 4 จังหวัด จากกระบวนการดําเนินงาน
ของ บวร.ร. ในแตละจังหวัด ในแตละชุมชนที่มีบริบทแตกตางกัน ไมวาจะเปนลักษณะพื้นที่ วัฒนธรรม
การประกอบอาชีพ คามคิด ความเชื่อ ศาสนา ชาติพันธุ ทําใหเกิดตัวแบบกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน
สุ ข ภาพภายใต แ นวทางการดํ า เนิ น งานแบบ บวร.ร. ด ว ยการใช เ ครื อ ข า ยบ า น วั ด โรงเรี ย น และ
โรงพยาบาล เขามามีสวนในการขับเคลื่อนชุมชนรวมกัน โดยใชบริบทชุมชนเปนฐานในการดําเนินงาน
(ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 ตัวแบบชุมชนสุขภาพดีภายใตแนวคิด บวร.ร.
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จากภาพจะเห็นไดวาตัวแบบการทํางานชุมชนสุขภาพดีภายใตแนวคิด บวร.ร. ประกอบไปดวย
ขั้นตอนการทํางานของเครือขาย บวร.ร. ทั้งหมด 5 สวน คือ
1) แสวงหาภาคี บวร.ร. ทุกจังหวัดจะไมสามารถขับเคลื่อนโครงการใหสําเร็จลุลวงไปได หาก
ดําเนินการเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง การหาภาคีเครือขายที่เกี่ยวของเขามารวมกันขับเคลื่อนเปน
ขั้ น ตอนแรกที่ ทุ ก บวร.ร. ใช เ พื่ อเริ่ ม ตน ในการดํา เนิ น งาน อีกทั้งการแสวงหาภาคี ใ นบางจัง หวั ด ยั ง
เปรียบเสมือนการจุดประกายความหวังในการดําเนินงานใหไดบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งไว ภาคีเครือขาย
ที่มาเขารวมในการดําเนินงานครั้งนี้ นอกจากจะเปนหนวยงานที่เปนโรงเรียน โรงพยาบาล วัด ชุมชนแลว
ยังพบภาคีอื่นที่นาสนใจ ซึ่งพบวาการดําเนินงานที่จะประสบผลสําเร็จควรพิจารณาหนวยงานที่จะเขามา
เปนเครือขายใหเปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบหรือมีบทบาทที่เกี่ยวของครอบคลุมตามบริบทใน
พื้นที่ชุมชนนั้น ซึ่งแบงออกไดเปน 5 สวน คือ
- ภาคประชาชน ไมวาจะเปนปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)
- ภาคศาสนา ไมวาจะเปนภิกษุ ศาสนาจารย บาทหลวง หรือผูนําทางศาสนา
- ภาคการศึกษา ไมวาจะเปน อย.นอย ครู นักเรียนในโรงเรียน หรือ ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน
- ภาคสาธารณสุ ข ไม ว า จะเป น สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด (สสจ.) สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หรือศูนยสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน
- ภาคปกครอง ไมวาจะเปน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือ นายกเทศบาล
2) การกําหนดกลยุทธ เปนขั้นตอนเพื่อวางแผนการดําเนินงาน โดยกลยุทธที่ใชในการนํารอง
ทั้ง 4 ชุมชนในครั้งนี้ พบวามีความแตกตางกันไปตามแตละลักษณะของชุมชน มี 3 กลยุทธ ดังนี้
- การแทรกซึ ม เป น กระบวนการที่ ถู ก ใช ในชุ มชนขนาดเล็ ก มี ความหลากหลายน อ ย
ประเด็นปญหาไมชัดเจน สมาชิกในชุมชนไมมีการรวมกลุมกันเขมแข็ง เนนผลลัพธระยะสั้นและรวดเร็ว
เชน ชุมชนเปรมประชาคม หมู 2 จังหวัดสระบุรี โดยมีขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธเริ่มจากวิเคราะห
ชุมชนใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อใหทราบวาชุมชนนั้น ๆ มีลักษณะอยางไรใน
ภาพรวม แลวจึงคอยกําหนดวางกลยุทธที่จะใชในทุก ๆ กิจกรรม จากนั้นสุดทายจึงคอย ๆ แทรกซึมลงเขา
ไปหากลุมเปาหมาย จะเห็นไดวากลยุทธแบบนี้จะไมมีการกําหนดกลุมเปาหมายไวกอน เนื่องจากชุมชนมี
ขนาดเล็ก และเปนชุมชนที่ยังไมเขมแข็งในความหมายของศาสตรการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชน
ไมสามารถรวมกลุมสมาชิกในชุมชนได กลุมหรือชมรมตาง ๆ ในชุมชนไมเขมแข็งหรือไมมี ดังนั้นการ
แทรกซึมเขาหาสมาชิกในชุมชนแลวจึงคอยเลือกเปนกลุมเปาหมายจึงเปนกลยุทธที่เหมาะสม กลยุทธนี้จะ
รวมไปถึงการใหความรูแบบตัวตอตัวกับกลุมเปาหมายทุกคนอีกดวย โดยจะมีการจัดกิจกรรมใหความรูกับ
กลุมเปาหมายโดยรวมสอดแทรกไปกับการประชุมในโครงการอื่นของชุมชนที่สามารถรวบรวมสมาชิกใน
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ชุมชนมาประชุมไดเพราะเปนหนาที่หรือความตองการที่เกี่ยวของกับรายไดของตนเอง เชน การประชุมใน
โครงการเงินสงเคราะหผูสูงอายุ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ หรือการประชุมในโครงการไทยนิยมยั่งยืน
- การพุงเปา เปนกระบวนการที่ ถูกใช ในชุ มชนขนาดกลาง มีความหลากหลายน อย มี
ประเด็นปญหาชัด เจน เครือขายเข มแข็ง เนนผลลัพธทั้งระยะสั้น และระยะกลาง เชน ชุมชนบานทุ ม
จังหวัดขอนแกน และชุมชนนากวมเหนือ จังหวัดลําปาง โดยชุมชนในลักษณะนี้จะสามารถกําหนดกลุม
เปาหมายไดตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ จากนั้นจึงวิเคราะหศักยภาพของชุมชนหรือเครือขาย เพื่อนํามาใช
ในการวางแผนการดําเนินงาน กลยุทธแบบพุงเปาจะมีการกําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งในชุมชน และ
ภายนอกบริเวณแวดลอมชุมชน อาจมีการจัดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง แตจะมีวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจนวาเปนกิจกรรมในโครงการชุมชนสุขภาพดี และประกาศใหกลุมเปาหมายมาเขารวม
เพื่อใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป
- ดาวกระจาย เปนกระบวนการที่ถูกใชในชุมชนขนาดใหญ มีความหลากหลายมาก มี
ประเด็นปญหาซับซอน เนนผลลัพธในระยะกลางและระยะยาว เชน ชุมชนโพหวาย จังหวัดสุราษฎรธานี
ซึ่งเปนชุมชนขนาดใหญ มีเครือขายและผูเกี่ยวของจํานวนมาก การวางทิศทางการทํางานที่ชัดเจนเปนสิ่ง
สําคัญ เพื่อกําหนดการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนในพื้นที่ขนาดใหญ
ดังนั้นจึงเห็นไดวา บวร.ร. จังหวัดสุราษฎรธานีวางแผนการทํางานแบบหวังผลในระยะยาวมากกวาระยะ
สั้น โดยใชการจุดกระแสในพื้นที่แบบดาวกระจาย และมีผูขับเคลื่อนหลักเปน อสม. กับสมาชิกในชมรม
เครือขายตาง ๆ ที่เขามาเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและ
วิธีการใชประโยชนจากการอานฉลากแบบอาสาสมัคร ซึ่งอาสาสมัครเหลานั้นมีที่อยูอาศัยกระจายไปตาม
พื้นที่ขนาดใหญ การจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหรือกระแสการเปลี่ยนพฤติกรรมอยางชัดเจนในระยะเวลา
อันสั้นเปนไปไดยาก แตในระยะกลางหรือระยะยาว เมื่อกลไกผูขับเคลื่อนหลักซึ่งเปนกลุมเปาหมายในครั้ง
นี้ ไดเผยแพรความรูความเขาใจและกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมสมาชิกของชมรมหรือ
กลุมที่ตนเองสังกัดอยู ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบดาวกระจายไปเต็มพื้นที่ทั่วชุมชน นอกจากนี้กลยุทธ
ดาวกระจายพัฒนาตนแบบเพื่อไปขับเคลื่อนตอเชนนี้ยังเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายสูงอีกดวย
เนื่องจากในแตละกลุม/ชมรม ชาติพันธุ ศาสนาก็ลวนแลวแตมีผูนําทางความคิดและความเชื่อของตนเอง
การใหตนแบบที่อยูในกลุมนั้น เปนพลังในการขับเคลื่อนตอ ถือไดวาเปนกลยุทธที่เหมาะสมอยางยิ่ง
3) ขั บ เคลื่ อ นกลไก เมื่ อ แผนการดํ า เนิ น งานถู ก วางไว แ ล ว แต ล ะชุ ม ชนจึ ง เริ่ ม ดํ า เนิ น การ
ขั บ เคลื่ อนแผนงานตามกลไกที่ ตนเองไดว างไว โดยมีการพิจ ารณาการดํา เนิน งานในแตล ะกลไกให
ครอบคลุมปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมในชุมชน
กลไกสําหรับปจจัยนํา คือ การดําเนินงานหรือกิจกรรมที่มุงเนนไปที่กลุมเปาหมายโดยตรง
เพื่อเกิดความรู ความเขาใจ ปรับทัศนคติ ความคิด และความเชื่อของกลุมเปาหมาย ไดแก การใหความรู
รายบุคคล การเยี่ยมบาน และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู
-96-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ถอดบทเรียนโครงการชุมชนสุขภาพดี

กลไกสําหรับปจจัยเสริม คือ การดําเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการไดรับการ
ยอมรับ คําชม กําลังใจ การลงโทษ หรือกฎระเบียบจากผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
ไดแก การกระตุนเตือนจากสมาชิกในครอบครัว การสนับสนุนและมีสวนรวมของผูนํา เชน ผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ นายกเทศบาล และปราชญชุมชน การเทศนาธรรมของพระภิกษุสงฆเกี่ยวกั บการ
บริโภคอยางเหมาะสม การมอบรางวัล และการมอบปายแสดงถึงการเขารวมหรือมีสวนรวมกับโครงการ
กลไกสํ า หรั บ ป จ จั ย เอื้ อ คื อ การดํ า เนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ สร า งบรรยากาศและจัด
สภาพแวดลอมโดยรอบใหงายตอการเขาถึ งผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและกึ่ งสําเร็จรูปที่ มีสัญลั กษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” รวมถึงเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดแก ใหความรูแกผูขายอาหาร
และเจาของรานชํา/รานคา สงเสริมใหมีการจําหนายและจัดบูธผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
ที่ มีสั ญลั กษณ โ ภชนาการ “ทางเลื อกสุขภาพ” ในราน สนับ สนุน การขายอาหารเพื่อสุขภาพ หรือใช
เครื่องปรุงที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในการปรุงประกอบอาหาร ตลอดจนแนะนําให
จําหนายเครื่องดื่มที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในราน รวมถึงติดปายประชาสัมพันธใน
รานคาชุมชนและรอบชุมชน ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชุมชนและสถานที่โดยรอบ
4) ไขผลลัพธและถอดบทเรียน ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการของเครือขาย บวร.ร.
ในแตละจังหวัดที่เห็นไดชัดเจนและเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการ ไดแก
- ผูที่เขารวมขับเคลื่อนโครงการ ไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปที่ลด หวาน เค็ม ไดเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว มีการปรุงประกอบอาหารที่ลดหวาน
มัน เค็ม
- ประชาชนในชุมชนเกิดการรับรู รูจัก และเขาใจเนื้อหาในฉลากหวาน มัน เค็ม และ
ฉลากโภชนาการในเบื้ องตน มากน อยแตกตางกัน ไปในแตละชุมชน และเกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากขึ้น
- เกิ ดเกิ ดกระแส “มื อไขว” ซึ่งเปน ชื่อเรีย กเลนที่ ชาวบ านในชุมชนใชเรี ยกสั ญลั กษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่พบในรานอาหารหรือรานชํา
- รานอาหารหรือรานขายของชําในชุมชน ชวยจัดรานคาและประชาสัมพันธใหลูกคาได
เขาถึงผลิตภัณฑอาหารที่เปนทางเลือกเพื่อสุขภาพ เกิดการมีสวนรวมระหวางกันระหวางภาคเอกชน รัฐ
และประชาชน
นอกจากนี้ ใ นระหว า งการดํ า เนิ น งาน เครื อ ข า ย บวร.ร. จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล
ประสบการณการดําเนินกิจกรรมระหวางกันในแตละพื้นที่ตลอดทั้งโครงการ และเมื่อดําเนินงานมาจนถึง
บทสรุปของโครงการ ผลลัพธที่เกิดขึ้นไดกลายเปนบทเรียนที่ไดนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมถึง
กลายเปนตนแบบใหพื้นที่อื่นไดศึกษาและนําไปปรับประยุกตใชในพื้นที่ของตน ไมวาจะเปนกลยุทธการ
แทรกซึม พุงเปา หรือดาวกระจาย ที่สามารถนําไปใชไดแตกตางกันตามบริบทชุมชน ตามลักษณะพื้นที่
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ความต องการ และองค ป ระกอบเงื่ อนไขต าง ๆ ที่มีอยูภ ายในชุมชน หรือการจัดการที่ร อบดาน ให
ครอบคลุมปจจัยนํา เอื้อ เสริมในชุมชน ทั้งการใหความรูแกประชาชน การสงเสริมรานอาหาร รานคาให
สนับสนุนการขายผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อใหมีสินคาพรอม
จําหนาย สรางบรรยากาศในชุมชน ควบคูกับการใหความรู ความเขาใจแกป ระชาชนใหเกิดการปรับ
ทัศนคติและพฤติกรรมพรอมที่จะซื้อผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสมแกตนเองและครอบครัว
5) กาวตอไปเพื่อขยายผล การขยายผลการดําเนินการโครงการมี 3 ประการ คือ การถอด
และเผยแพรบทเรียนในพื้นที่นํารองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การขยายพื้นที่การดําเนินงาน และการ
เพิ่มภาคีเครือขาย ในทายที่สุดแลวการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จเกิดความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคได จําเปนตองมีการสนับสนุนใหเกิดการปรับพฤติกรรม ในระยะเวลาหนึ่งๆ อยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการขยายพื้นที่การดําเนินงานซึ่งถือไดวาเปนการจัดสภาพแวดลอมที่ดีดานอาหารใน
ชุมชนใหกวางขวางขึ้น การนําบทเรียนที่ไดจากพื้นที่หนึ่งไปสูอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
โดยคํานึงถึงวาทุกพื้นที่สามารถเปนตนแบบใหแกกันได เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ สงผลใหความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปอยางแทจริง

เรียนรูกาวยางที่เคยเดิน เพื่อสานตอชุมชนสุขภาพดี
ภายหลังสิ้นสุดการดําเนินโครงการชุมชนสุขภาพดีของเครือขาย บวร.ร. ทั้ง 4 จังหวัด ไดมีการ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน โดยมีแกนนําและผูเขารวมโครงการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการใน
หัวขอ “เรียนรูกาวยางที่เคยเดิน เพื่อสานตอชุมชนสุ ขภาพดี” เพื่อใหแตละชุมชนได มีโอกาสมาร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานที่ผานมา ปญหาอุปสรรค ปจจัยแหงความสําเร็จ และการขยายผล
ตอไปในอนาคต สรุปไดดังนี้

กระบวนการและรูปแบบการทํางาน/ประสานงาน บวร.ร. ระดับจังหวัด
แนวทางการประสานงาน
(1) เลือกเครือขายพันธมิตรที่เคยมีประสบการณการทํางานรวมกัน หรือเครือขายที่มีอยูในพื้นที่
เชน สระบุรี ลําปาง สุราษฎรธานี
(2) ประสานงานผ า นทางผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Stake Holder) เช น โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ที่
เกี่ยวของ หรือในกรณีจังหวัดขอนแกนประสานงานผานอาจารยโรงเรียนซึ่งแมวาจะเกษียณอายุราชการ
ไปแลวแตยังมีจิตอาสาที่จะชวยเหลืองานของจังหวัด
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อุปสรรคในการทํางาน
(1) ผูรับผิดชอบหลักโดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มีภาระความรับผิดชอบงาน
ประจําคอนขางมาก (ทุกจังหวัด)
(2) โจทยที่ไดรับมาจาก อย. ไมชัดเจน เปลี่ยนไปมาบอยครั้ง รวมทั้งมีการขยายขอบเขตของงาน
เพิ่มขึ้น ทําใหสงผลตอแผนงานที่วางไวและกระทบกับการทํางานเครือขาย
(3) จังหวัดที่เจาหนาที่จาก สสจ. ไมไดอยูในพื้นที่ จะตองอาศัยการลงพื้นที่โดยผูนําชุมชน หรือ
อสม. ที่อยูในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง ทําใหการลงพื้นที่เพื่อดูเกิดอุปสรรคในการติดตามการทํางานใน
ชุมชน
(4) การประสานกั บ Organizer ไม ต รงกั บ ช ว งเวลาที่ ทํ า กิ จ กรรมจริ ง ทํ า ให ต อ งกลั บ มา
บั น ทึ กภาพและถ า ยทํ า ใหม ซึ่ งจะไม ต รงกับ ความเป น จริ ง บรรยากาศ และความรูสึก ของภาพที่ ไ ด
เปลี่ยนไป และเพิ่มการทํางานใหกับเครือขายและบุคคลที่เกี่ยวของ แตภาพและวิดีโอที่ไดถายทําโดย
Organizer มีความสวยงาม ดังนั้นจึงควรมีการประสานงานและวางแผนการถายทํ าระหว างพื้ น ที่ กับ
Organizer ใหมีความชัดเจน หรือเพิ่มจํานวน Organizer ใหมากขึ้น
(5) สื่อและเกมที่ไดรับจาก อย. ไมไดใชประโยชนเทาที่ควร เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุ
หรือชาวบานทั่วไปในชุมชน ขณะที่สื่อและเกมของ อย. เหมาะสมกับกลุมวัยรุนหรือนักเรียน และกิจกรรม
เหมาะสมกับสถานที่ปดมากกวาใชในการลงพื้นที่ในชุมชน
แนวทางการแกไขปญหา
(1) ประชุมและขอความรวมมือจากเครือขายเทาที่ทําไดและเห็นสมควร
(2) ปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนเครือขาย
หรืออยูนอกเครือขาย เปนภาคสวนการแพทยและสาธารณสุข ฝายปกครอง หรือภาคเอกชนก็ตาม
(3) โนมนาวใหชุมชนเห็นความสําคัญของการดําเนินงานในครั้งนี้ ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ
เพื่อใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและชวยกับทํางานจนประสบผลสําเร็จ
(4) นํ า ปราชญ ชุ ม ชนหรื อ ผู ที่ ชุ ม ชนให ค วามเคารพนั บ ถื อ เข า มาช ว ยในการแก ป ญ หาการ
ดําเนินงานในบางขั้นตอนที่เกี่ยวของกับภายในชุมชน
ประโยชนที่ไดรับจากการการดําเนินงานโครงการ
(1) ประชาชนไดรับความรูความเขาใจในการอานฉลากและการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารมาก
ยิ่งขึ้น
(2) ประชาชนทั่วไปรูจักงานดานการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานสาธารณสุขมากขึ้น
(3) ผูทํางานมีเครือขายที่เขมแข็งและกวางขวางมากยิ่งขึ้น
กาวตอไปในอนาคตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
(1) ประสานงานกับผูประกอบการผูขายสินคาและขายอาหารในชุมชนใหเกิดความรวมมืออยาง
ทั่วถึงทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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(2) อย. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในสื่อหลักทาง
โทรทัศน
(3) ขยายความรวมมือหรือเพิ่มเครือขายในภาคเอกชน บริษัทผูผลิตสินคา หรือบริษัทผูขาย
สินคา
(4) มีโครงการการดําเนินงานอยางตอเนื่องในระยะยาวผาน รพ.สต. หรือผูนําทองถิ่น
(5) มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนความรูกันอยางตอเนื่อง

กลไกชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางยั่งยืนดวย บวร.ร.
กลไกการทํางานภายในชุมชน
(1) กลไกการทํางานใชศักยภาพของ อสม. เปนกลไกหลัก โดยให อสม. ใหความรูในการดูแล
ตัวเองแกชุมชน ขยายความรูความสามารถภายในครัวเรือน และ อสม. เปนตัวอยางที่ดีในครอบครัวและ
ชุมชน
(2) กลไกการทํางานของผูนําชุมชน คือการหาความรูใหแกตนเอง เพื่อถายทอดภายในชุมชนใน
ฐานะผูนําชุมชน
(3) สสจ. และ สสอ. เปนเสมือนพี่เลี้ยง คอยสนับสนุนความรู เครื่องมือ อุปกรณใหแก อสม.
และผูนําชุมชน รวมถึงการจัดอบรมใหความรูแกรานคาเพื่อเปนสวนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(4) เทศบาล สสจ. สสอ. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดสภาพแวดลอมภายในชุมชน ให
รานคา รานอาหารมีสวนรวมในการเอื้อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(5) โรงเรียนดูแลรานคา รานอาหารในเขตความรับผิดชอบของโรงเรียน รวมทั้งการนํา อย.นอย
มาชวยปฏิบัติงานลงพื้นที่ในชุมชน แมวาจะเปนพื้นที่นอกเขตโรงเรียน
(6) ร า นค า ร า นอาหารให ค วามร ว มมื อ เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ มี สั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ
“ทางเลื อกสุ ขภาพ” มาจํ า หน า ยในร า นหรือใชเปน เครื่องปรุงประกอบอาหาร และจัดมุมรานคา ให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑดังกลาวไดโดยงาย รวมถึงการใหคําแนะนําแกผูซื้อ ผูบริโภคโดยใช
ความรูที่ไดจากการฝกอบรม
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
(1) การมีภาคีเครือขายที่เขมแข็ง หลากหลาย เชน ผูนําชุมชน เทศบาล อสม. อย.นอย และมี
การบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาทํางานรวมกัน มีการตอบสนองเปาหมายเดียวกัน
(2) การหาเครือขายหลักที่มีทั้งพลังอํานาจ พลังคน และงบประมาณในการดําเนินงานชุ มชน
เชน เทศบาล อบต. สามารถที่จะมีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑ หรือขอตกลงรวมกันภายในชุมชนได
(3) การดํ า เนิ น งานมี ก ารสอดแทรกเข า ไปในทุ ก กิ จ กรรมของงานประจํ า หรื อ การประชุ ม /
สังสรรค/ งานชุมนุมที่มีอยูในชุมชนเปนปกติ
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(4) ชุมชนควรเปนผูกําหนดและวางอนาคตของตนเอง ใหเห็นเปาหมายวาชุมชนตองการให
อนาคตของตนเองเปนเชนไร เชน เปนชุมชนฉลากรู ฉลาดเลือก เปนชุมชนลดโรค NCDs
(5) การใชยุทธวิธีเยาวชนเปนแกนนํา เด็กบอกผูใหญ เชน ให อย.นอยไปพูดคุยกับครอบครัว
อย.นอยบอกเพื่อน การพูดหนาเสาธงในโรงเรียน การใชกิจกรรมการแสดงที่เขาถึงเด็กและเยาวชน
(6) การใชยุทธวิธีแกนนําทําเปนตัวอยางจนประสบความสําเร็จและบอกตออยางมั่นใจ
(7) การจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอกิจกรรมตาง ๆ รานคา รานอาหารเขารวมกิจกรรม และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอผูบริโภค
(8) การใหรางวัลผูที่เปน Role Model ซึ่งเปนกิจกรรมกระตุนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงคอยางตอเนื่อง
(9) การใชขอกําหนดหรือบทลงโทษรวมกันในชุมชน เปนพันธสัญญารวมกัน มีบทลงโทษชัดเจน
ในกรณีที่มีผูไมทําตามขอกําหนดของชุมชน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน
(1) ผูจัดหาซื้ออาหารภายในครอบครัวสวนใหญเปนวัยแรงงาน ซึ่งตองทํางานในเวลากลางวัน
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
(2) อย.นอยปดเทอม อยูชวงเรียนพิเศษ หรือตองทํางานพิเศษในชวงปดเทอม ทําใหการลงพื้นที่
เกิดอุปสรรค
(3) สื่อ สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่ อย. นํามาใชมีขนาดเล็ก
(4) ฉลากโภชนาการมี ขนาดเล็ก ตัว หนังสือเล็ก อานรายละเอีย ดบนฉลากได ค อนข า งยาก
เนื้อหามีความซับซอน
(5) ราคาของผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” หาซื้อยาก และ
บางผลิตภัณฑราคาสูงกวาสินคาทั่วไป เชน เครื่องปรุงรส ทําใหสินคาเขาถึงยาก
(6) สื่อโฆษณาที่จูงใจใหบริโภคอาหารที่หวาน มัน เค็ม ซึ่งหากบริโภคมากเกินไปจะมีโทษต อ
ผูบริโภค มีมากกวาโฆษณาผลิตภัณฑอาหารเชิงบวกที่มีประโยชนตอรางกาย
(7) บางชุมชนยังขาดความตระหนัก และความเชื่อถือในตัว อสม. หรือผูที่เขาไปใหความรู ใน
ชุมชน
(8) โรงเรียนขาดงบประมาณในการดําเนินงานการอานฉลากโภชนาการอยางตอเนื่องภายใน
โรงเรียน
(9) นักเรียน อย.นอย มีความเสี่ยงตออุบัติเหตุในการทํางานนอกพื้นที่โรงเรียน นักเรียนสวน
ใหญท่ีลงไปในชุมชนไมใชคนในชุมชนเอง ทําใหเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากระยะทาง
ระหวางบานของ อย.นอย กับชุมชนคอนขางหางไกลกัน
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ความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดําเนินงาน
(1) การมีงบประมาณอยางตอเนื่อง หรือความสามารถในการหางบประมาณจากภาคสวนอื่น
เชน เทศบาล สปสช.
(2) การนํ า โครงการเข า ไปอยูในแผนงานของงานประจําจะทําใหส ามารถวางแผนงานและ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
(3) การบูรณาการเรื่องการอานฉลากโภชนาการเขาไปอยูในบทเรียนของหนังสือเรียนเหมือน
เรื่องธงโภชนาการ โดยบูรณาการการเรียนการสอนเขาไปในวิชาสุขศึกษาของนักเรียน
(4) การใชสื่อสังคมออนไลนที่เขาถึงไดทุกชุมชน เชน Facebook, Line, Twitter, YouTube
การใช Infographic ที่เขาใจและจดจําไดงาย
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ชุมชนบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โครงการ บานทุมรวมใจ หางไกล NCDs วิธี บวร.ร.
1. ความสําคัญของการทําโครงการ
ปจจุบันประชากรไทยประสบปญหาการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non communicable
diseases: NCDs) เปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลเสียตอสุขภาวะของทั้งตัวผูปวย ครอบครัว และชุมชนในมิติ
ตางๆ ทั้งความสามารถในการทํางานหรือการใชชีวิตประจําวันที่ลดลงเมื่ออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น
นําไปสูการขาดรายไดอันเนื่องมาจากการไมสามารถทํางานไดของผูปวยและผูดูแล รวมถึงงบประมาณ
ดานสาธารณสุขที่ตองใชไปกับการจัดหายาและโปรแกรมการรักษาโรคเรื้อรังเหลานี้ ทั้งที่ปญหาดังกลาว
เปนปญหาที่ใกลตัว และมีสาเหตุสําคัญมาจากการบริโภคที่ไมเหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหารปรุงสุกและ
อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคตางๆที่เกินความจําเปนของรางกาย โดยมักพบวาเกิดจากความละเลยและ
ไมใสใจกับขอมูลที่อยูบนฉลากอาหาร ซึ่งลวนแตมีขอมูลที่สําคัญที่ผูบริโภคจําเปนตองรูระบุไวอยูแลวบน
ฉลากอาหาร และเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญที่หากผูบริโภคใสใจ ก็จะทําใหสามารถเลือกบริโภคไดอยาง
เหมาะสมได ดังนั้นหากชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังและการอาน
ฉลากกอนบริโภคผลิตภัณฑอาหารเหลานี้ โดยการนําของผูนําชุมชน รวมทั้งองคกรที่สําคัญในชุมชนจาก
ทุกภาคสวน รวมกันชี้ใหคนในชุมชนเห็นและเขาใจความสําคัญของประเด็นดังกลาว ตลอดจนแสวงหา
แนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนรวมกัน ก็จะทําใหชุมชนเกิดความสามัคคีกลม
เกลียว จากความรวมมือรวมใจกันพัฒนาชุมชนของตนโดยเริ่มจากประเด็นใกลตัว จนทําใหสุขภาวะของ
ชุมชนดีขึ้น ซึ่งอาจทําใหปญหาของผูปวย รวมถึงกลุมเสี่ยงหรือชาวบานทั่วไปมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไมติดตอเรื้อรังลดลง สมาชิกครอบครัวตางๆในชุมชนก็มีความสุขมากขึ้นจากการไมตองทนทุกขทรมาน
จากภาวะโรคหรือการตองลางานเพื่อมาดูแลผูปวย จนอาจนําไปสูการที่รัฐสามารถลดงบประมาณในการ
รักษาโรคไมติดตอเรื้อรังเหลานี้ได
ชุมชนบานทุม ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยูบริเวณ
ชานเมือง มีผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังเปนจํานวนมากสอดคลองกับสถิติอัตราปวยทั่วประเทศ โดยจาก
ขอมูลสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุม พบวาชุมชนบานทุมหมู 1 มีประชากร
ทั้งหมด 1,693 คน จํานวนผูปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังจํานวน 122 ราย ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 62 ราย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 36 ราย โรคเบาหวาน 19 ราย โรคความดันโลหิตสูง
และโรคหัวใจขาดเลือด 2 ราย โรคเบาหวานและหอบหืด 2 ราย และโรคความดันโลหิตสูงและหอบหืด
1 ราย นอกจากนี้ชุมชนบานทุมยังมีองคกรซึ่งตั้งอยูใกลชิดกับชุมชนและทํางานที่เกี่ยวของกับสาธารณสุข
ของคนในชุมชนอยางเขมแข็ง มุงมั่น และเปนรูปธรรม ทั้งประเด็นดานการใหสุขศึกษา ปองกัน รักษาและ
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ดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมอยูแลวหลายแหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุม โรงเรียนนคร
ขอนแกน (มัธยมศึกษา) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบานทุ ม รวมถึง
เทศบาลเมืองบานทุม โดยโรงเรียนนครขอนแกนไดจัดตั้งชมรม อย.นอย เพื่อใหสุขศึกษาดานการเลือก
บริโภคอยางถูกตองเหมาะสมแกนักเรียนทั้งโรงเรียนและมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเปนผูนําในการลง
มือปฏิบัติงานเพื่อดูแลในประเด็นดานการบริโภคในโรงเรียนอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม จนผูบริหาร
โรงเรียนเห็นความสําคัญและไดบรรจุกิจกรรมดูแลการบริโภคของ อย.นอย ใหเปนแผนแมบทหลักของ
โรงเรี ย น เพื่ อให เ กิ ด การดํ า เนิ น กิ จ กรรมไดอ ยา งต อ เนื่ อง และครูผูรับ ผิดชอบงาน อย.นอย เห็น ถึ ง
ความสําคัญของกิจกรรมดังกลาว จึงไดเชื่อมโยงกิจกรรมดูแลการบริโภคออกไปสูชุมชนรอบนอกโรงเรียน
ผานทางรูปแบบตางๆ และชุมชนใหความสนใจเปนอยางดี ซึ่งนับเปนตนทุนทางสังคมที่ดีและสามารถ
นํามาตอยอดพัฒนาเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่เปนระบบ สอดคลอง สงเสริมกันเพื่อใหบรรลุจุดหมายคือ
การที่คนในชุมชนมีสุขภาพดี มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังไดในอนาคต
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1) เพื่ อ ให ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั ก รู แ ละปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการเลื อ กบริ โ ภค
ผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งขับเคลื่อนโดยภาคีเครือขายในชุมชน
2.2) เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหประชาชนเห็นความสําคัญของการอานฉลากอาหารกอนบริโภค
และสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCDs) ได
อยางเหมาะสม
2.3) เพื่อใหประชาชนเขาใจความหมายสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และเลือก
บริโภคอาหารที่มีสัญลักษณดังกลาวไดอยางเหมาะสม
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนบานทุมหมู 1 ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
4. ภาคีเครือขาย
4.1) โรงเรียนนครขอนแกน
4.2) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบานทุม
4.3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุม
4.4) เทศบาลเมืองบานทุม
4.5) วัดศรีบุญเรือง
4.6) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
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5. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
มีนาคม – มิถุนายน 2561
6. ผลลัพธที่คาดหวัง
ชุมชนบานทุม หมู 1 มีการทํากิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
โดยอาศัยภาคีเครือขายเปนตัวขับเคลื่อนไดเปนผลสําเร็จ และสามารถเปนตนแบบการดําเนินงานใหกับ
พื้นที่อื่นๆในจังหวัดขอนแกนได
7. วิธีการดําเนินงาน
วันที่
รายละเอียดกิจกรรม
1. บุญสงกรานต ชาวบานสุขภาพดี
15 เม.ย.
1.1) โรงทานอาหารอายุยนื
2561
- อาหารทองถิ่น ปรุงแบบเพื่อสุขภาพ พรอมแสดง
สวนประกอบ เปนตัวอยางใหเห็นชัดเจน
1.2) สงกรานต ลานสอยดาว
- ตอบคําถามสุขภาพเพื่อรับฉลากสอยดาว โดยมี
รางวัลเปนอาหารซึ่งมีสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” และสินคาสุขภาพอื่นๆ
1.3) นิทรรศการมีชีวิต
- บูธนิทรรศการความรูเกี่ยวกับการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพ
- แจกใบความรู
- สํารวจพฤติกรรมการบริโภค เพือ่ เก็บเปนขอมูล
พื้นฐาน โดยการใชแบบสํารวจพฤติกรรม
1.4) บรรยายธรรม นําสุขภาพ
- พระเทศนหรือกลาวสัมโมทนียกถาในชวงที่ชาวบาน
ทําบุญ โดยเนื้อหาเกี่ยวของกับการบริโภคเพื่อลดโรค
NCDs
2. กลุมผูพิทักษ รักษสุขภาพ
22 เม.ย.
- มี 110 กลุม โดย 1 กลุมประกอบดวย อย.นอย
2561
จากโรงเรียนนครขอนแกน นักเรียน กศน. และอสม.
อยางละ 1 คน
- กลุมผูพิทักษ รักษสุขภาพ 1 กลุมจับคูกับ
กลุมเปาหมาย 1 คน โดยกลุมเปาหมายมี 3 กลุมยอย
ดังนี้
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กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- ผูปวย NCDs (ไมติดเตียง)
50 คน
- กลุมเสีย่ งโรค NCDs
50 คน
- ประชาชนทั่วไปสุขภาพดี
(และเปนเจาของรานชํา)
10 คน
รวม 110 คน

- วัดศรีบุญเรือง
- รร.นครขอนแกน
- อสม. หมู 1-2
- เทศบาลเมือง
บานทุม
- สสจ.ขอนแกน

- ผูปว ย NCDs (ไมติดเตียง)
50 คน
- กลุมเสีย่ งโรค NCDs
50 คน

- รร.นครขอนแกน
- กศน. ต.บานทุม
- อสม. หมู 1–2
- สสจ.ขอนแกน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ
วันที่

รายละเอียดกิจกรรม
2.1) ผูปวย NCDs (ไมติดเตียง) จํานวน 50 คน
2.2) ผูมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค NCDs (จากการคัด
กรองโดยใชแบบคัดกรองกระทรวงสาธารณสุข)
จํานวน 50 คน
2.3) รานคาและผูประกอบอาหารปรุงสุก 10 คน
- กลุมผูปวยและผูมีภาวะเสี่ยงตอการเกิด NCDs
ติดตามโดยใชคูมือที่มีเนื้อหาลักษณะเดียวกัน สวน
กลุมรานคาและผูประกอบอาหารปรุงสุกใชคูมือที่มี
ลักษณะเนื้อหาติดตามพฤติกรรมการเลือก การปรุง
อาหารที่ถูกตองตอเนื่องจากหลังการใหความรู โดย
ติดตาม กระตุน ตรวจสอบ ตามคูม ือของแตละกลุม
ไปจนตลอดโครงการ
3. ชุมชนบานทุม กลุมผูนําการปรับเปลี่ยน เรียนรูการเลือกบริโภค
22 เม.ย.
- กิจกรรมประชาสัมพันธโครงการ โดยมี
2561
กลุมเปาหมายและภาคีเครือขายทีเ่ กี่ยวของทั้งหมด
เขากิจกรรม
3.1) Show&Share ประสบการณของผูประสบ
ความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นในปจจุบัน
3.2) นิทรรศการมีชีวิต
ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอยาง
เหมาะสมผานทางกิจกรรมการเขาฐานการเรียนรู
(ทีมผูพิทักษ รักษสุขภาพเปนวิทยากรประจําฐาน)
4. ปากทองชุมชน เริ่มตนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
22 เม.ย.
4.1) รานคายุคใหม ใสใจผูบริโภค
ใหความรูกลุม เจาของรานชําและผูจําหนายอาหาร
ปรุงสุก โดยใชเนื้อหาทีเ่ ขาใจงาย ยกตัวอยางโดยใช
สิ่งที่ใชบอยในชุมชน เห็นภาพไดชัดเจน โดยอาศัย
โภชนากรเปนวิทยากรรวมดวย
4.2) อรอยล้ํา นําสุขภาพ
รานคานําอาหารเมนูทตี่ นปรุงขายเปนประจําอยูแลว
มาปรับปรุงสูตรตํารับเพื่อประกวด “อาหารอายุยืน”
ลดความเสีย่ งตอโรค NCDs
- แนะนําคูมือที่กลุมผูพิทักษ รักษสุขภาพจะใช
ติดตามกลุมนีไ้ ปจนตลอดโครงการ
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ภาคผนวก ก แผนการดําเนินงานของจังหวัด
กลุมเปาหมาย
- ประชาชนทั่วไปที่สุขภาพ
ดี (และเปนเจาของรานชํา/
รานอาหาร) 10 คน
รวม 110 คน

ผูรับผิดชอบ

- ผูปวย NCDs (ไมติดเตียง)
50 คน
- กลุมเสีย่ งโรค NCDs
50 คน
- ประชาชนทั่วไปที่สุขภาพ
ดี (และเปนเจาของราน
ชํา/รานอาหาร) 10 คน
รวม 110 คน

- รร.นครขอนแกน
- อสม. หมู 1-2
- เทศบาลเมือง
บานทุม
- สสจ.ขอนแกน

- อสม. หมู 1-2
- เทศบาลเมือง
บานทุม
- สสจ.ขอนแกน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ
วันที่

ภาคผนวก ก แผนการดําเนินงานของจังหวัด

รายละเอียดกิจกรรม
- รานที่เขารวมโครงการจะไดรับปายการเขารวม
โครงการ และหากดําเนินการจนประสบผลสําเร็จจะ
ไดรับเกียรติบัตรจากเทศบาลเมืองบานทุม

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ: สื่อที่พัฒนาเพื่อนํามาใชในโครงการ
1) สื่อที่ อย. จัดทําไวแลว
2) ปายไวนิลภาพผูนําชุมชนเชิญชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ติดตั้งตามสถานที่ซึ่งมีชาวบานผานบอย ๆ
3) ปายสําหรับรานคาที่เขารวมโครงการ
4) ใบความรูที่พัฒนาขึ้นมา โดยสื่อสารดวยภาษางาย ๆ
5) สื่อที่พัฒนารวมกับโภชนากร ไดแก โปสเตอรแสดงปริมาณ หวาน – มัน – เค็ม ของอาหารและ
เครื่องปรุงรส และตารางชวยคํานวณ หวาน – มัน – เค็ม อยางงายสําหรับชาวบาน
8. ตารางการทํากิจกรรม (Timeline)
โครงการ / กิจกรรม

วันที่ / เดือน
ม.ค.

ก.พ.

1. ชุมชนบานทุม กลุมผูนําการ
ปรับเปลี่ยน เรียนรูการเลือกบริโภค
2. กลุมผูพิทักษ รักษสุขภาพ
3. บุญสงกรานต ชาวบานสุขภาพดี
4. ปากทองชุมชน เริ่มตน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มี.ค.

เม.ย.

22
22 เม.ย.
15
22 เม.ย.
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พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ก แผนการดําเนินงานของจังหวัด

ชุมชนนากวมเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป 2561
1. ความสําคัญของการทําโครงการ
กลุ ม โรค NCDs นั้ น ถื อ เป น ป ญ หาใหญ ที่ กํ า ลั ง ทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ย ๆ สั ง เกตจากสถิ ติ
ผูเสียชีวิตจากกลุมโรค NCDs ในป พ.ศ. 2552 พบวาสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด มีถึง
63% ที่ เกิ ดจากกลุ มโรค NCDs และที่สําคัญ กวานั้น คือกวา 80% เปน ประชากรของประเทศที่กําลัง
พัฒนา สําหรับประเทศไทยเอง สถิติลาสุดพบวามีถึง 14 ลานคนที่เปนโรคในกลุมโรค NCDs และที่สําคัญ
ยังถือเปนสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติป พ.ศ. 2552 พบวา มีประชากร
เสียชีวิตจากกลุมโรค NCDs มากกวา 300,000 คน หรือ คิดเปน 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทย
ทั้ งหมดในป 2552 คิ ดเป น มู ล ค า ความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ลานบาทตอป ทั้งสถิติการ
เสียชีวิตดังกลาวยังแสดงวาประเทศไทยมีผูเสียชีวิตมากกวาคาเฉลี่ย
ในชุมชนนากวมเหนือพบผูปวยและกลุมเสี่ยงโรค NCDs จํานวน 169 คน จากประชากรทั้งหมด
2,038 คน คิดเปนรอยละ 8.30 โดยมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ่ ง
สําเร็จรูป เชน โจกคัพ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และการใชเครื่องปรุงรสที่เกินความจําเปน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้
ลวนเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดโรค NCDs ได ทางชุมชนนากวมเหนือจึงไดจัดทําโครงการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ป 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารก อน
บริโภค และการลดการบริโภคอาหาร หวาน มันเค็มของคนในชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนนากวมเหนือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารกอนบริโภค และการลดการบริโภค
อาหาร หวาน มันเค็มของคนในชุมชน
3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก
ประชาชนกลุมปวยและกลุมเสี่ยงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนนากวมเหนือจํานวน 100 คน
กลุมเปาหมายรอง
นักเรียนโรงเรียนลําปางกัลยาณีที่อาศัยในชุมชนนากวมเหนือ และนักเรียน อย. นอยจํานวน 32 คน
อสม.แกนนําจํานวน 15 คน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ก แผนการดําเนินงานของจังหวัด

ภาคีเครือขาย
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ไดแก กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุ ข
กลุมงานทันตสาธารณสุข กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และ
ยาเสพติด กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
- เทศบาลนครลําปาง
- โรงพยาบาลลํา ปาง ได แก กลุ มงานเวชกรรมสั งคม โรงพยาบาลลําปางสาขาศูนยสงเสริม
สุขภาพชุมชนบานดงมอนกระทิง (ศสม.มอนกระทิง)
- วัดนากวมเหนือ
- โรงเรียนลําปางกัลยาณี
4. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
กุมภาพันธ –กรกฎาคม 2561
5. ผลลัพธที่คาดหวัง
1) กลุมเปาหมายมีความรูในเรื่องการเลือกอานฉลากผลิตภัณฑอาหารกอนบริโภค
2) กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการลดการบริโภคอาหาร หวาน มันเค็ม
6. วิธีการดําเนินงาน
โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป 2561 ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี้
- ความรูคูครัวเรือน
- เยี่ยมเพื่อนที่บาน
- ลูกหลานชวยดูแล
- สรางกระแสครัวเรือนสุขภาพดี
7. ตารางการทํากิจกรรม (Timeline)
โครงการ / กิจกรรม
- ความรูคูครัวเรือน
- เยี่ยมเพื่อนที่บาน
- ลูกหลานชวยดูแล
- สรางกระแสครัวเรือนสุขภาพดี

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
เดือนละครั้ง (เมย. พ.ค. และมิ.ย.61) จํานวน 3 ครั้ง
เยี่ยมบานครัวเรือนละ 2 ครั้ง
สัปดาหละ 1 ครั้ง ในชวงปดเทอม หลัง 25 มี.ค.- 11 พ.ค. 61
เดือนกรกฎาคม 2561 (กิจกรรมใหญ)
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
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ชุมชนเปรมประชาคม หมู 2 อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โครงการชุมชนหมูบานเปรมประชาคม ปลอดโรค ปลอดภัย
1. ความสําคัญของการทําโครงการ
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือที่เรียกวา “โรควิถีชีวิต” 5 โรค ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคมะเร็ง เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญระดับประเทศและ
ระดับโลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องมาจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอม
ส งผลต อวิ ถีชี วิ ตและก อให เ กิ ดพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ไ มเหมาะสม ไดแก การบริโ ภคอาหารที่ไมส มดุ ล
(รับประทานหวาน มัน เค็ม มากเกินไป และรับประทานผัก ผลไมนอยไป) การเคลื่อนไหวทางกายนอย
การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด
ซึ่งหากไมสามารถหยุดพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรควิถีชีวิต พิการ และเสียชีวิต
ตามมา นอกจากนี้ ยังสรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษาและกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา
อยางมหาศาล
จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกป พ.ศ. 2560 ขององคการอนามัยโลก พบวา 1 ใน 10 ของ
ประชาชนในวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ พบวา
ประมาณรอยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก เกิดจากโรควิถีชีวิต โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งพบวาผูปวยเพศชายร อยละ 60 และผูปวยเพศหญิงร อยละ 40 ไมเคยไดรับ การวิ นิจฉั ยวาเป น โรค
ดังกลาวมากอน และมีผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง แตไมไดรับการรักษา รอยละ 8-9
กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและควบคุมโรควิถีชีวิต จึงผลักดันให
เกิดความรวมมือบูรณาการกันระหวางหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแผนงานปองกัน ควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรัง (DM, HT) เปาหมาย คือ การลดปจจัยเสี่ยงและลดโรควิถีชีวิตในประชาชน กลวิธี
สําคัญ โดยใชชุมชนเปนฐาน โดยมีเครือขาย บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เขาชวยหนุนขับเคลื่อนไปให
ได และสงเสริมศักยภาพชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งสามารถจัดการปญหาสุขภาพของตนเองได ที่เรียกวา
“ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม ปลอดโรค ปลอดภัย ”
2. วัตถุประสงคโครงการ
1) มุงเนนพัฒนาตามความตองการของพื้นที่ เพื่อใหทุกคนในชุมชนสุขภาพดีแบบยั่งยืน
2) เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพ ซึ่งขับเคลื่อนโดยภาคีเครือขายในชุมชน
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3) เพื่อใหประชานเขาใจความหมายสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และเลือกบริโภค
อาหารที่มีสัญลักษณดังกลาวไดอยางเหมาะสม
3. กลุมเปาหมาย
สมาชิกครอบครัวในชุมชนเปรมประชาคมหมู 2 จํานวน 20 ครอบครัวที่มีสมาชิกอยางนอย
ครอบครัวละ 2 คน
4. ภาคีเครือขาย
มหาดไทย นําโดย ทานนายอําเภอ โรงพยาบาล ชุมชนหมู 2 หมูบานเปรมประชาคม รพ.สต.
พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท โรงเรียนสุธีวิทยา
5. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
เมษายน - กรกฎาคม 2561
6. ผลลัพธที่คาดหวัง
ชุมชนหมูบานเปรมประชาคม หมู 2 สุขภาพดีแบบยั่งยืน
7. วิธีการดําเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
ครอบครัวเปรม
ประชาคม
ฉลาดเลือก

โครงการครัว
ชุมชน
ปรุงครัวพอดี
ลดโรค

กลุมเปาหมาย

กิจกรรม

- ครอบครัวใน
ชุมชนจํานวน 20
ครอบครัวที่มี
สมาชิกอยางนอย
ครอบครัวละ 2 คน

- ลางตูเย็น เปดตูกับขาว
- รูจักฉลาก รูจักเลือก
- Healthier Choice Diary
บันทึกรักคนฉลาดเลือก
- สภาชุมชนคนชางเลือก
- เยี่ยมบานติดตามพฤติกรรม

- รานอาหารปรุง
สําเร็จเชนรานขาว
แกง อาหารตามสั่ง
รานกวยเตีย๋ วใน
ชุมชน ฯลฯ
ทั้งหมดในชุมชน

- รูจักฉลากเลือก รูจักเลือก
- ปรุงครัวพอดี ลดโรค
- สภาชุมชนคนชางเลือก
- เยี่ยมรานคา ติดตาม
พฤติกรรม
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บทบาทของ บวร.ร.
บาน : ครอบครัว
เปาหมาย
ชุมชน:ชมรมผูส ูงอายุ
เปดเสียงตามสาย
วัด: โรงเรียน : อสม.นอย
รพ.สต. รพ : เยี่ยมบาน
บาน: ชุมชน : รานคาชุมชน
วัด: พื้นที่ทํากิจกรรม
โรงเรียน : วิทยากร
โรงพยาบาล : สํารวจ
รานคา

แนวทางการ
ประเมิน
- ตัวชี้วัดพฤติกรรม
ที่ไดจากบันทึกรัก
คนฉลาดเลือก
- บันทึกการติดตาม
พฤติกรรม

บันทึกการติดตาม
พฤติกรรม
- รสชาติอาหารมี
รสจัดนอยลง
- พิจารณาเลือกซื้อ
เครื่องปรุงมากขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ
โครงการ/
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

กิจกรรม
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บทบาทของ บวร.ร.

แนวทางการ
ประเมิน
- ชุมชนตระหนักถึง
การเลือกอาหาร
จากฉลาก (พูดถึง)
โครงการตู
- รานขายวัตถุดิบ - แผนที่อิ่มทอง
ชุมชน : รานคาชุมชน จัด - บันทึกการ
กับขาวชุมชน หรือผลิตภัณฑ
- รูจักฉลากเลือก รูจักเลือก มุมจําหนายผลิตภัณฑ
ติดตาม
อาหารกึ่งสําเร็จรูป - สภาชุมชนคนชางเลือก
อาหารที่มีสญ
ั ลักษณ
พฤติกรรม
เชนรานขายของชํา - เยี่ยมรานติดตามพฤติกรรม โภชนาการ “ทางเลือก
เอกภาพ
สุขภาพ”
โครงการคน
- ชุมชน
- เปดเวทีสาธารณะใหทุกคน ชุมชน : เชิญนายอําเภอ สุขภาพดีแหง
มีสวนรวมในการแบงปน
มาถายทอดประสบการณ
เปรมประชาคม
ประสบการณ การเลือกทาน การดูแลสุขภาพ
และเชิญผูสูงอายุ มา
อาหารของตน ในหัวขอ
ถายทอดประสบการณ
ตาง ๆ เชน อัมพฤกษ
อัมพาต
การดูแลสุขภาพ

8. ตารางการทํากิจกรรม (Timeline)
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
คืนขอมูลสูช ุมชน
- รายงานขอมูลสถานการณโรคไมตดิ ตอเรื้อรังในชุมชน ม. 2
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง เปรมประชาคม เพื่อใหชุมชนรับทราบขอมูลและประชุม
รวมกันทั้งเครือขาย บวร.ร. จังหวัดสระบุรี และชุมชนเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานโครงการในชุมชน
ลางตูเย็น เปดตูกับขาว - เก็บขอมูล Pre - test โดยใชแบบสอบถาม
- สํารวจผลิตภัณฑอาหารในตูเย็นและหองครัว
- ใหความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน-มัน-เค็ม
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม
รูจักฉลาก รูจักเลือก
- ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน-มั น -เค็ ม
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม ผานกิจกรรมการเขาฐาน
- ฟ ง การเล า ประสบการณ แ ละเคล็ ด ลั บ การดู แ ลสุ ข ภาพของ
นายอําเภอ และชาวบานที่ใสใจดูแลสุขภาพ มีรางกายที่แข็งแรง
- สรางความตระหนัก และใหความรูผานวิดีโอภาพเคลื่อนไหว
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วันที่ดําเนินกิจกรรม
26 มี.ค. 2561

29 มี.ค. 2561
23 เม.ย. 2561
3 พ.ค. 2561

3 เม.ย. 2561
18 พ.ค. 2561
4 มิ.ย. 2561
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กิจกรรม
Healthier Choice
Diary บันทึกรักคน
ฉลาดเลือก
สภาชุมชนคนชางเลือก

รายละเอียดกิจกรรม
บันทึกการติดตามพฤติกรรม

วันที่ดําเนินกิจกรรม
เดือนพฤษภาคม
เปนตนไป

ในระหวางการประชุมของชุมชนในโครงการไทยยั่งยืน ผูนําชุมชน
ไดมีการสอดแทรกความรู เกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑอาหาร
ฉลากอาหาร และสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
โดยมีเปาหมายทั้งหมด 4 ครั้ง

เยี่ยมบานติดตาม
พฤติกรรม

รพ.สต. ที่ออกเยีย่ มชุมชนไดมีการแทรกความรูเ กี่ยวกับการเลือก
ผลิตภัณฑอาหาร ฉลากอาหาร และสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ไปดวยในระหวางออกเยี่ยม
- ใหความรูแกรานอาหารปรุงสําเร็จที่จําหนายขาวแกง แกงถุง
อาหารปรุงสําเร็จในชุมชน
- ขอความรวมมือรานเอกภาพที่ขายของชํา ติดปายตรา
สัญลักษณและจัดชั้นวางสินคาที่มฉี ลากทางเลือกสุขภาพ
โดยเฉพาะ
ขอความรวมมือรานเอกภาพที่ขายของชํา รานคาสหกรณใน
โรงเรียน ติดปายตราสัญลักษณและจัดชั้นวางสินคาที่ฉลากมี
สัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยเฉพาะ
ติดตามการดําเนินงานของรานคา พฤติกรรมผูบริโภค ยอด
จําหนาย กระแสความนิยมของสินคา
- สรุปผลการดําเนินงานแกผบู ริหาร
- ออกบูธอาหารที่ใชเครื่องปรุงรสที่ฉลากมีสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
- ใหความรูเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน-มัน-เค็ม
สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม

ดําเนินการผานไปแลว
3 เม.ย. 2561 (มี
แทรกกิจกรรมเขาฐาน)
23 เม.ย. 2561
3 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561
(ชุมชนดําเนินการเอง)
สอดแทรกกิจกรรม
ในงานออกตรวจ
เยี่ยมของ รพ.สต.
เดือนพฤษภาคม
เปนตนไป

ปรุงครัวพอดี ลดโรค

แผนที่อิ่มทอง

เยี่ยมรานคา ติดตาม
พฤติกรรม
เวทีสาธารณะ
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เดือนพฤษภาคม
เปนตนไป
เดือนพฤษภาคม
เปนตนไป
4 มิ.ย. 2561
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ชุมชนโพหวาย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
โครงการอานฉลากสักนิด ชีวิตดี๊ดี
1. ความสําคัญของการทําโครงการ
ด ว ยสภาพสั ง คมของชุ ม ชนโพหวาย อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร ธ านี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากสภาพของสังคมชาวบาน (Folk) ไปสูสังคมแบบเมือง (Urban) ที่สภาพแวดลอมสวน
ใหญจะเปนอาคารบานเรือนที่อยูอาศัยคอนขางหนาแนน มีความเจริญทั้งดานสาธารณูปโภค และอุปโภค
มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ที่ตั้งของชุมชนอยูใกลกับหางโมเดิรนเทรดขนาดใหญ ประชากรสวนมากมี
อาชีพรับจาง ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว โดยปจจัยทั้งหมดลวนสงผลทําใหประชากรในชุมชน
เกิดปญหาดานสุขภาพ ทําใหอัตราการเจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable
diseases หรือ NCDs) เพิ่มขึ้น และคาดวาสาเหตุนั้นมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง ทั้งการบริโภค
อาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ การบริโภคผักและผลไมที่นอยเกินไป การบริโภคอาหารสําเร็จรูปมากกวา
การปรุงอาหารรับประทานเองที่ใหพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และเกลือ(โซเดียม) ในปริมาณที่สูง รวมถึงการ
ออกกําลังกายและพักผอนไมเพียงพอ เปนตน จากขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนโพหวาย พบวาในปจจุบัน
มีอัตราการเจ็บปวยดวยโรค NCDs ทั้งหมด 1,604 คน คิดเปนรอยละ 15.52 จากจํานวนครัวเรื อนใน
ชุมชนทั้งหมด 4,928 ครัวเรือน มีประชากร 10,332 คน เปนชาย 4,822 คน หญิง 5,510 คน โดย
ปจจุบันมีประชากรในชุมชนปวยดวยโรค NCDs จําแนกเปน
- โรคความดันโลหิตสูง 1,049 คน
ชาย 377 คน หญิง 672 คน
- เบาหวาน 415 คน
ชาย 146 คน หญิง 269 คน
- ไขมันในเลือดสูง 68 คน
ชาย 29 คน หญิง 39 คน
- หอบหืด
44 คน
ชาย 20 คน หญิง 24 คน
- หลอดเลือดสมอง 17 คน
ชาย 10 คน หญิง 7 คน
- หลอดเลือดหัวใจ 11 คน
ชาย 3 คน หญิง 8 คน
ทั้ งนี้ ป ระชากรและภาคี เ ครือขายสุขภาพชุมชนโพหวาย ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมีลักษณะถูกต อง เพราะมีสวนชวยใหประชากรในชุมชนมีสุ ขภาพดี
สามารถลดปญหาตางๆ ที่มีสาเหตุมาจากโรค NCDs ลงไดอยางยั่งยืน และยังสามารถทําใหปญหาสังคม
ดานอื่นๆ ลดลงอีกดวย ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น จําเปนตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดย
มุงเนนการสงเสริมเพิ่มเติมความรูความเขาใจดานโภชนาการ และฉลากของผลิตภัณฑสุขภาพกอนเปน
ลําดับแรก เพื่อใหผูประชากรสามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพไดดวยตนเอง นอกจากนี้
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ยังเล็งเห็นถึงความจําเปนของการใชกลยุทธการประชาสัมพันธโดยการมีสวนรวมของคนในครอบครัวและ
ชุมชน การสรางแรงจูงใจใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดสภาพแวดลอมของชุมชนโพหวายให
มีความเหมาะสม
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อสรางชุมชนโพหวายใหเปนตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมีลักษณะถูกตอง
3. กลุมเปาหมาย
ตัวแทนประชากรจากชมรมเบาหวาน ชมรมผูสูงอายุวัดโพหวาย ชมรมผูสูงอายุปากน้ํา และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของชุมชนโพหวายที่มีความสมัครเขารวมโครงการ จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน
4. ภาคีเครือขาย
4.1 คณะกรรมการของชุมชนโพหวาย
4.3 ชมรมเบาหวาน
4.5 กลุมแกนนําสตรี
4.7 กลุมอาสาสมัครตางดาว
4.9 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
4.11 รานเมืองยาเภสัช (รานยาคุณภาพ)
4.13 มัสยิดบานปากน้ํา

4.2 ชมรมสูงอายุ
4.4 อสม. และ อสค.
4.6 ชมรมออกกําลังกาย
4.8 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
4.10 เทศบาลนครสุราษฎรธานี
4.12 วัดโพหวาย
4.14 โรงเรียนบานโพหวาย

5. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
เดือนมีนาคม –มิถุนายน 2561
6. ผลลัพธที่คาดหวัง
6.1 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจดานโภชนาการ และฉลากของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
6.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมีลักษณะถูกตอง
6.3 ภาคีเครือขายสุขภาพชุมชนโพหวายมีสวนรวมในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของคนในชุมชน
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7. วิธีการดําเนินงาน
(1) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้ ไดดีทั้งชุมชน ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี้
- อานฉลากทุกครั้ง ชีวิตจะปงแนนอน
- ถารูแบบนี้ สุขภาพดีตั้งนานแลว
- เมนูพื้นบานพิชิตโรค NCDs
(2) โครงการ “โรงเรียนโพหวาย ใสใจสุขภาพ”
(3) โครงการวัดโพหวาย ดีทั้งกาย ดีทั้งใจ ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี้
- เทศนาแบบใหม หวงใยสุขภาพ
- ปนโตยุคใหม ไฉไลกวาเดิม
(4) โครงการชุมชนโพหวายยุคใหม ใสใจสุขภาพ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ดังนี้
- “ติ่มซํามนันยา” มีเมนูใหม หนาติ่มซําใสใจสุขภาพ ไดแก ติ่มซําหนาผัก ติ่มซําไขขาว
และน้ําจิ้มลดโซเดียม
- “ร า นยาคุ ณ ภาพ & สุ ข ภาพ” ร า นเมื อ งยาเภสั ช ให ค วามรู แ ละแนะนํ า ข อ มู ล ด า น
สุขภาพแกผูซื้อ
- “รานชําคุณภาพ” รานที่เขารวมกิจกรรมจะมีสแตนดี้มาสคอตประจําโครงการ “นอง
ชูสซี่” ติดตั้งบริเวณหนารานพรอม QR CODE ที่เมื่อสแกนแลวสามารถเขาถึงขอมูล
ความรูในการลดโรค
(4) โครงการสงกรานตปนี้ เฮลทตี้แนนอน
- ประชาสัมพันธในวันสงกรานต
- จัดประกวดการทําอาหารเมนูพื้นบานพิชิตโรค NCDs
8. ตารางการทํากิจกรรม (Timeline)
โครงการ / กิจกรรม

มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ส3 ส4 ส1 ส2 ส3 ส4 ส1 ส2 ส3 ส4 ส1 ส2 ส3 ส4

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมครั้งนี้ ไดดีทั้ง
ชุมชน
- อานฉลากทุกครั้ง
ชีวิตจะปงแนนอน
- ถารูแบบนี้ สุขภาพดี
ตั้งนานแลว
- เมนูพื้นบานพิชติ โรคNCDs
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มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ส3 ส4 ส1 ส2 ส3 ส4 ส1 ส2 ส3 ส4 ส1 ส2 ส3 ส4

โรงเรียนโพหวายใสใจ
สุขภาพ
โครงการวัดโพหวาย
ดีทั้งกาย ดีทั้งใจ
- เทศนาแบบใหม
ใสใจสุขภาพ
- ปนโตยุคใหม ไฉไลกวาเดิม
โครงการชุมชนโพหวาย
ยุคใหม ใสใจสุขภาพ
- ติ่มซํามนันยา
- รานยาคุณภาพ & สุขภาพ
- รานชําคุณภาพ
โครงการสงกรานตปนี้
เฮลทตี้แนนอน
- ประชาสัมพันธในวัน
สงกรานต
- จัดประกวดการ
ทําอาหารเมนูพื้นบาน
พิชิตโรค NCDs

แผนการดําเนินงาน
โครงการ

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
ครั้งนี้ ไดดี
ทั้งชุมชน

-ชมรมเบาหวาน
-ชมรมผูส ูงอายุวัด
โพหวาย
-ชมรมชมรม
ผูสูงอายุปากน้ํา
-อสม.โพหวาย

กิจกรรม

บทบาทของ บวร.ร.

-อานฉลากทุกครั้ง ชีวิตจะปง -บาน :
แนนอน
-ถารูแบบนี้ สุขภาพดีตั้งนาน
แลว
-เมนูพื้นบานพิชิตโรค NCDs
-เพื่อนดี มีเฮ

โรงเรียนโพ -นักเรียน
หวาย
-รานคาในโรงเรียน
ใสใจสุขภาพ
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แนวทางการ
ประเมิน
-บันทึกการติดตาม
พฤติกรรม

กลุมเปาหมาย
-โรงพยาบาล :
อบรมใหความรู
-โรงเรียน : อย.นอย
เขารวมในการ
อบรมใหความรู
-โรงเรียน : อย.นอย -บันทึกการติดตาม
พฤติกรรม
เขารวมในการ
อบรมใหความรู

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
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โครงการ

กลุมเปาหมาย

วัดโพหวาย
ดีทั้งกาย ดี
ทั้งใจ

-ชมรมเบาหวาน
-ชมรมผูส ูงอายุวัด
โพหวาย
-ชมรมชมรม
ผูสูงอายุปากน้ํา
-อสม.โพหวาย

กิจกรรม

-เทศนาแบบใหม หวงใย

สุขภาพ
-ปนโตยุคใหม ไฉไลกวาเดิม

ชุมชนโพ
-ชมรมเบาหวาน
หวายยุคใหม -ชมรมผูส ูงอายุ
ใสใจสุขภาพ วัดโพหวาย
-ชมรมชมรม
ผูสูงอายุปากน้ํา
-อสม. โพหวาย

-รานชําคุณภาพ&สุขภาพ
-โรงเรียนโพหวาย ใสใจ

สงกรานตปนี้ -ชมรมเบาหวาน
เฮลทตี้
-ชมรมผูส ูงอายุวัด
แนนอน
โพหวาย
-ชมรมชมรม
ผูสูงอายุปากน้ํา
-อสม.โพหวาย

-ประชาสัมพันธในวัน

สุขภาพ

สงกรานต
-จัดประกวดการทําอาหาร
เมนูพื้นบานพิชิตโรค NCDs
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-บาน :

กลุมเปาหมาย
-วัด :พระ/เจา
อาวาสเทศนาธรรม
มะ ที่มีการ
สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับโภชนาการ
และและฉลากของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
-โรงพยาบาล :
จัดทําเนื้อหาในการ
เทศนา/ใหความรู
-โรงพยาบาล :
กําหนดเกณฑใน
การประเมินปนโต
-บาน :
กลุมเปาหมาย
-โรงพยาบาล :
กําหนดเกณฑ
ประเมินรานอาหาร
และรานชํา
-โรงเรียน : อย.นอย
ชวยสํารวจรานชํา
ใหความรูโดยเสียง
ตามสาย และ
เปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช
ในการปรุงอาหาร
-บาน :
กลุมเปาหมาย
-โรงพยาบาล :
ประชาสัมพันธ
-โรงเรียน :
ประชาสัมพันธ,

แนวทางการ
ประเมิน
-แบบประเมิน

-แบบประเมิน
-แผนที่ที่จัดทําขึ้น
-บันทึกการติดตาม
พฤติกรรม

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ
โครงการ

กลุมเปาหมาย

กิจกรรม
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บทบาทของ บวร.ร.

แนวทางการ
ประเมิน

อย นอย เตน
ประกอบเพลงลด
หวานมันเค็ม และ
สัญลักษณ
โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
-ภาคีเครือขาย
สุขภาพชุมชนโพ
หวาย

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม
วิธีการ
อานฉลากทุกครั้ง - ใหความรู ความเขาใจในการอานฉลาก
ชีวิตจะปง
ประโยชนของการอานฉลาก
แนนอน
- ประยุกตใชความรูที่ไดผานกิจกรรม/เกม
ทดสอบความรู
- เจาอาวาสเทศนเรื่องอาหารสุขภาพและฉลาก
ทุกวันพระ (เสริมจากบทเทศนเดิม)
- การทํากิจกรรมรวมกันกับนักเรียน อย.นอย
ถารูแบบนี้
- ใหความรู ความเขาใจในโภชนาการที่ถูกตอง
สุขภาพดีตั้งนาน - ประยุกตใชความรูที่ไดผานกิจกรรม/เกม
แลว
ทดสอบความรู

เมนูพื้นบาน
พิชิตโรค NCDs

- คัดเลือกเมนูพื้นบานที่ดีตอสุขภาพ นําเสนอ
และประกวด เพื่อจัดทําเปนเมนูเดนของ
ชุมชน
- สาธิตวิธีการทําเมนูดังกลาว โดยใชเครื่องปรุง
รสที่มสี ัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
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สื่ออุปกรณ
- เอกสารจาก อย.
(แจกในการประชุม)
- Roll up (ติดถาวรที่
ศสม.โพหวาย)
- เกมจาก อย.

ระยะเวลา
- 1 วัน
- ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน

- เอกสาร (แจกในการ
ประชุม)
- Roll up (ติดถาวรที่
ศสม.โพหวาย)
- เกมจากชุมชน
- เพลงลดหวาน มัน
เค็ม
- ปายสัญลักษณ

- 1 วัน

- เมษายน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ก แผนการดําเนินงานของจังหวัด

กิจกรรม
วิธีการ
โรงเรียนโพหวาย - ใหความรูโดยเสียงตามสาย และเปลี่ยน
ใสใจสุขภาพ
วัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารใหนกั เรียน
รับประทาน
เทศนาแบบใหม - พระ/เจาอาวาสเทศนาธรรมมะ ที่มีการ
หวงใยสุขภาพ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการและ
ฉลากของผลิตภัณฑสุขภาพ
ปนโตยุคใหม
- คัดเลือกปนโตสุขภาพ
ไฉไลกวาเดิม

สื่ออุปกรณ
- ไวนิล/สื่อ
ประชาสัมพันธ
- แผนปอปอัพ/โรลอัพ
- สื่อและอุปกรณจาก
อย. (ตาลปตร/ยาม)

ติ่มซํามนันยา

- ปายสัญลักษณ

- มีเมนูใหม หนาติ่มซําใสใจสุขภาพ ไดแก ติ่ม
ซําหนาผัก ติม่ ซําไขขาว และน้ําจิม้ ลดโซเดียม
รานชําคุณภาพ - มีผลิตภัณฑทางเลือกสุขภาพจําหนาย
- รานที่เขารวมกิจกรรมจะมีสแตนดีม้ าสคอต
ประจําโครงการ “นองชูสซี่” ติดตัง้ บริเวณ
หนารานพรอม QR CODE ที่เมื่อสแกนแลว
สามารถเขาถึงขอมูลความรูในการลดโรค
รานยาคุณภาพ - ใหความรูและแนะนําขอมูลดานสุขภาพแก
& สุขภาพ
ผูซื้อ
ประชาสัมพันธใน - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธในชวงวัน
วันสงกรานต
สงกรานต
จัดประกวดการ
ทําอาหารเมนู
พื้นบานพิชิตโรค
NCDs

- ประกวด/แขงขันการทําอาหารในเมนูพื้นบาน
ที่มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสม และใช
เครื่องปรุงรสที่มีสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ในการปรุงอาหาร
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- ปายสัญลักษณ

- ปายสัญลักษณ

- ปายสัญลักษณ
- ไวนิล/สื่อ
ประชาสัมพันธ
- แผนปอปอัพ/โรลอัพ

ระยะเวลา
- เมษายน
เปนตนไป
- ทุกวันพระ
- ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน
- ทุกวันพระ
- ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน
- เมษายน
เปนตนไป
- เมษายน
เปนตนไป

- เมษายน
เปนตนไป
- เมษายน

- เมษายน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือในการเก็บขอมูล
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ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บขอมูล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บขอมูล

แบบสอบถาม
ความรูและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการอานฉลากโภชนาการ
คําชี้แจง: แบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 หนา มีขอคําถามจํานวน 55 ขอ แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการอานฉลากโภชนาการ
จํานวน 24 ขอ
สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และการอานฉลากโภชนาการ จํานวน 22 ขอ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

เพศ
อายุ……………ป
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา

 ชาย

 หญิง

 โสด
 คู
 หยาราง/หมาย/แยกกันอยู
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อนุปริญญา/ปวส./ปวช.
 ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี  อืน่ ๆระบุ..................
อาชีพหลัก
 เกษตรกรรม  รับจาง
 คาขาย
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัท
 ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน
 นักเรียน / นักศึกษา
 อืน่ ๆระบุ.................
รายไดตอเดือน
 นอยกวา 5,000
 5,000-15,000
 15,001-25,000
 มากกวา 25,000
ความพอเพียงของรายไดเมื่อเทียบกับคาใชจาย
� พอเพียง
� ไมพอเพียง
โรคประจําตัว
 ไมมี
 มี (ระบุ ตอบไดหลายขอ)
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง
ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
อื่น ๆ (ระบุ)............................

9. ปจจุบันมีน้ําหนักตัว...........................กิโลกรัม และสวนสูง................................เซนติเมตร
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บขอมูล

สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร/ฉลากโภชนาการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลง  ในชองวางขวามือ เพียงชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทาน
โดย 1 เดือนที่ผานมา ทานมี ความถี่ในการบริโภคอาหาร ตอไปนี้ เทาใด
ความถี่ของการปฏิบัติ (วัน/สัปดาห)
นานๆ ครั้ง
5–7
1–4
/ไมเคย

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1. เติม น้ําตาล เพิ่มในอาหารที่ปรุงสําเร็จ/ กวยเตี๋ยว/
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

เครื่องดื่ม
กิน ขนมหวานตาง ๆ เชน ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด
เม็ดขนุน กลวยเชื่อม มันเชื่อม ผลไมเชื่อม ไอศกรีม
กิน ผลไมรสหวานจัด เชน ทุเรียน ลําไย ขนุน ละมุด
มะมวงสุก
ดื่ม เครื่องดื่มรสหวาน เชน น้ําอัดลม/ น้ําหวาน/
กาแฟเย็น/ ชาเย็น/ น้ําสมุนไพรที่มีรสหวาน
ดื่ม เครื่องดื่มพรอมชง เชน กาแฟซองสําเร็จ (3 in 1)
กิน อาหารทอด ที่ใชน้ํามันทวม เชน ปาทองโก
กลวยทอด ไกทอด ปลาทอด
กิน เนื้อสัตวติดมัน ติดหนัง เชน หนังไก หนังหมู แคบหมู
หมูสามชั้น ซี่โครงหมู
กิน อาหารแปรรูป เชน หมูยอ แหนม กุนเชียง ไสกรอก
เบคอน หมูหยอง
เติม น้ําปลา ซีอิ้ว หรือซอสปรุงรส เพิ่มในอาหาร
สําเร็จรูป/ กวยเตี๋ยว/ อาหารจานเดียว/ อาหารตักขาย
กิน อาหารสําเร็จรูป อาหารแชแข็ง อาหารกึ่งสําเร็จรูป
และอาหารกระปอง เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจกกึ่ง
สําเร็จรูป
กิน ขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ สาหรายปรุงรส
กิน อาหารที่ปรุงเอง/ ครอบครัวปรุง โดยอาหารนั้นมี
การใส ผงปรุงรส/ ซุปกอนสําเร็จรูป/ ผงนัว
กิน อาหารนอกบานตามรานคา/ อาหารถุง/ อาหารตักขาย
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บขอมูล

ใน 1 เดือนที่ผานมา ทาน ปฏิบัติ ประเด็นตอไปนี้ บอยครั้งเพียงใด
การอาน/ใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากโภชนาการและฉลาก
อาหารอื่น ๆ (ขอ 8 – 11)
1. อาน ฉลากโภชนาการ
บนผลิตภัณฑอาหาร
กอนซื้อ

2. แบงบริโภค ผลิตภัณฑอาหารตามสัดสวนที่ฉลากโภชนาการแนะนํา
3. พิจารณา ฉลาก
หวาน มัน เค็ม
บนผลิตภัณฑ กอนซื้อ

450
23

3
5

15
24

133
6

4. กอนซื้อ เปรียบเทียบ คุณคาทางโภชนาการ จากฉลากโภชนาการ
5. เลือกซื้ออาหารที่มี สัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
6. อธิบายตัวเลข ฉลาก หวาน มัน เค็ม ใหผูอื่นเมื่อมีโอกาส
7. แนะนํา สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ใหคนรอบขางรูจักเมื่อมีโอกาส
8. ซื้ออาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป ที่มฉี ลากภาษาไทย และ
มีระบุ วันผลิต / วันหมดอายุ / วันที่ควรบริโภคกอน
9. กอนบริโภค สังเกต วันผลิต / วันหมดอายุ / วันที่ควรบริโภคกอน
10. อาน สวนประกอบของอาหาร บนผลิตภัณฑ
11. มองหา เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) บนผลิตภัณฑ
10-1-99959-1-0199
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ทุกครั้ง /
บางครั้ง ไมเคยเลย
เกือบทุกครั้ง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนสุขภาพดี
ฉบับสมบูรณ

ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บขอมูล

สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร และการอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร/ฉลาก
โภชนาการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลง  ในชองวางขวามือ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอความ
ใช ไมใช ไมแนใจ
1. ผูที่มีภาวะอวน ไมมี ความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หัวใจ และมะเร็ง
2. การควบคุมอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และออกกําลังกาย
จะชวยควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูใน เกณฑปกติ ได
3. การกินอาหารหวานจัด น้ําตาลจะเปลี่ยนเปนไขมันสะสมในรางกาย
ทําใหเกิด โรคอวนลงพุง ได
4. การดื่มกาแฟเย็นที่มีรสหวาน มัน ทําใหมีแรงทํางาน จึงชวยลดน้ําหนักได
5. อาหารที่ผานกระบวนการแปรรูป นอยที่สุด เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
6. ไมควรเติม เครื่องปรุงรส เชน น้ําปลา น้ําตาล เพิ่มในอาหารขณะที่บริโภค
7. ปริมาณน้ําตาลที่ไดรับ ไมควรเกิน 6 ชอนชา ตอวัน
8. ปริมาณไขมันที่ไดรับ ไมควรเกิน 6 ชอนชา ตอวัน
9. ปริมาณโซเดียมที่ไดรับ ไมควรเกิน 2400 มิลลิกรัม ตอวัน หรือ
เทียบเทา เกลือ ไมเกิน 1 ชอนชา ตอวัน
10. อาหารที่ทําจากเนื้อสัตว ไมติดมัน มาปรุง ถือวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพ
11. ฉลากโภชนาการ สามารถใชเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารทีเ่ หมาะสม
ตอสุขภาพได
12. เลี่ยงการกิน อาหารกระปอง อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป เชน
หมูยอ ไสกรอก แหนม หมูหยอง เปนวิธีลดการไดรับ โซเดียม วิธีหนึ่ง
13. ฉลาก หวาน มัน เค็ม แสดงคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม
ดานหนาบรรจุภัณฑ
14. ผลิตภัณฑอาหารที่มีสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวาเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดี กินมากเทาไรก็ได
15. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ” มีการควบคุม
ปริมาณโซเดียม ไมใหเกินเกณฑที่กําหนด
16. เครื่องดื่มขนาด 200 มิลลิลิตร ที่มีฉลาก “ทางเลือกสุขภาพ” แสดงวา
เครื่องดื่มนั้นมีน้ําตาลไมเกิน 3 ชอนชา
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลง  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ใชขอมูลจากฉลากโภชนาการดานลาง ตอบคําถาม ขอ 17 – 18
17. หากบริโภคผลิตภัณฑจนหมดซอง จะไดรับพลังงานกี่กิโลแคลอรี
 100 กิโลแคลอรี
 200 กิโลแคลอรี
 400 กิโลแคลอรี
18. ผลิตภัณฑนี้ 1 ซอง ควรบริโภคกี่ครั้ง
 ½ ครั้ง
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง
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19. อาหารประเภทเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากฉลาก หวาน มัน เค็ม ผูที่ตองการลดน้ําหนัก
ควรเลือกบริโภคผลิตภัณฑใด
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30

130

28

27
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6
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39


6
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20. เมื่อพบสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” แสดง
มีคุณสมบัติอยางไร
 ผูเปนโรคไตสามารถรับประทานไดไมจํากัด
 มีน้ําตาล/ ไขมัน/ โซเดียม ไมเกินเกณฑที่กําหนด
 เหมาะสําหรับผูที่ออกกําลังกายเทานั้น

60
93

450
23

15
24

3
5

620
22

วาผลิตภัณฑดังกลาว

21. ฉลากใดที่ ไมเกี่ยวของ กับความคุมคาทางโภชนาการ


10-1-99959-1-0199
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22. ขนมขบเคี้ยวในขอใด ถากินหมดทั้งซอง เสี่ยงกอใหเกิดโรคอวนลงพุง นอยที่สุด
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แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview)
กลุมเปาหมาย : ผูนําชุมชน ผูนํากิจกรรม และเจาหนาที่สาธารณสุขในชุมชน
ประเด็นหลักที่ตองการ :
- ความเปนมา และอัตลักษณชุมชน (ความเชื่อมโยงในการใชทรัพยากรชุมชนกับการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพบนพื้นฐานของภูมิสังคม)
- วิสัยทัศน เปาหมายการทํางาน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดําเนินการอยูในชุมชน (ทั้งกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทั่วไปและเฉพาะโรค NCDs)
- การดูแลผูปวยโรค NCDs ในชุมชน (โครงการและการดําเนินงานดานตาง ๆ ทั้งแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ)
- แนวคิดการจัดกิจกรรม Health for All
- การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน
- แผนการตอเนื่องเพื่อสงเสริมสุขภาพและลดจํานวนผูปวยโรค NCDs
ตัวอยางคําถาม :
- ขอใหทานเลาความเปนมาของชุมชนและจุดเดนของชุมชนโดยสังเขป
- ชุมชน / หนวยงานของทานมีทิศทางวิสัยทัศน / เปาหมายการทํางานเพื่อสงเสริมสุขภาวะในชุมชน
อยางไรบาง
- ทานมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่นําจุดเดนหรือทรัพยากรของชุมชนมาใชอยางไรบาง
- นอกจากโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for all) แลว ชุมชนมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพหรือการ
รณรงคเรื่องโรคตางๆ อยางไรบาง
- ชุมชนมีปญหาเรื่องผูปวยโรค NCDs อยางไรบาง
- นอกจากโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) แลว ชุมชนมีกิจกรรมหรือการดําเนินการเพื่อ
จัดการกับโรค NCDs (ลดจํานวน ลดความเสี่ยง) อยางไรบาง
- ชุมชนมีการดูแลผูปวยโรค NCDs ในชุมชนในรูปแบบใดบาง (การเยี่ยมบาน การรับ – สง รพ. การ
ดูแลสวัสดิการ) เพื่อลดความรุนแรงของโรค
- คณะทํางานในชุมชนมีแนวคิด / เปาหมาย / กระบวนการในการจัดกิจกรรมภายใตโครงการ
ชุมชนสุขภาพดี (Health for All) อยางไร
- สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All)
มากนอยเพียงใด
- ภายหลังกิจกรรมในโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) ชุมชนมีแผนการในอนาคตเพื่อ
สงเสริมสุขภาพและลดจํานวนผูปวยโรค NCDs อยางไรบาง
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กลุมเปาหมาย : ผูเขารวมกิจกรรม: ผูปวย ญาติผูปวย และผูมีสุขภาพดี (และไมมีผูปวยในครอบครัว))
ประเด็นหลักที่ตองการ :
- ขอมูลสวนตัว (เพศ อายุ อาชีพ โรค อาการของโรค (ถามี) พฤติกรรมการใชชีวิต การรับประทาน
อาหาร)
- ความรูความเขาใจที่มีตอโรค NCDs (สาเหตุของโรค พฤติกรรมการกิน ความเสี่ยงตอโรค การ
ปองกัน / ลดความเสี่ยง)
- พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันที่เสี่ยงตอโรค NCDs
- ความรูความเขาใจเรื่องฉลากบนผลิตภัณฑอาหาร (ฉลากโภชนาการ สัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ฉลากหวาน มัน เค็ม)
- การนําความรูไปประยุกตใชหลังจากเขารวมกิจกรรม (พฤติกรรมการกิน / ซื้ออาหาร การดูแล
อาหารใหผูปวย)
ตัวอยางคําถาม :
- (กรณีผูปวย) กอนมีอาการปวย ประเภทอาหาร รสชาติ ปริมาณของอาหารที่ทานบริโภคเปน
อยางไร (ชอบกินรสชาติแบบไหน ชอบอาหารอะไร ฯลฯ)
- (กรณีผูปวย) ทานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รสชาติ ปริมาณของอาหารภาย
หลังจากทราบอาการปวยหรือไม อยางไร
- ทานทราบหรือไมวาสาเหตุการเกิดโรค NCDs สวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการกิน และสามารถ
ปองกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาอาการของโรคไดดวยพฤติกรรมการกินเชนเดียวกัน
- ในชุมชนมีการประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค NCDs อยางไรบาง
- ทานรูจักและเขาใจขอความในฉลากโภชนาการ / สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” /
ฉลากหวาน มัน เค็ม อยางไรบาง (อาจใชผลิตภัณฑภายในรานมาเปนตัวอยางประกอบ)
- (กรณีญาติผูปวย) หลังการเขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) ไดนําความรู
ไปใชในการดูแลอาหารใหผูปวยอยางไรบาง
- หลังจากเขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
ทีอ่ ยูในบรรจุภัณฑของทานเปลี่ยนไปอยางไรบาง (การอานฉลาก การเปรียบเทียบคุณคาทาง
โภชนาการ ฯลฯ)
- ผูสัมภาษณสอบถามขอมูลสวนตัว (เพศ อายุ อาชีพ โรค อาการของโรค (ถามี)) และจดบันทึก
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กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการรานคาในชุมชน
ประเด็นหลักที่ตองการ :
- ขอมูลราน (ที่ตั้ง ผลิตภัณฑที่มีฉลากอาหารภายในราน)
- ความรูความเขาใจเรื่องฉลากบนผลิตภัณฑอาหาร (ฉลากโภชนาการ สัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ฉลากหวาน มัน เค็ม)
- พฤติกรรมของผูบริโภคในชุมชนกอน – หลัง มีกิจกรรมของโครงการ (การเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหาร ความใสใจตอฉลากบนผลิตภัณฑ รสนิยมการบริโภคของคนในชุมชน)
ตัวอยางคําถาม :
- ทานมีเกณฑการเลือกอาหารเพื่อวางขายภายในรานอยางไร
- ทานรูจักและเขาใจขอความในฉลากโภชนาการ / สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”/
ฉลากหวาน มัน เค็ม อยางไรบาง (อาจใชผลิตภัณฑภายในรานมาเปนตัวอยางประกอบ)
- โดยทั่วไปคนในชุมชนนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป ที่อยูในบรรจุภัณฑมากนอย
เพียงไร
- ผลิตภัณฑจําพวกอาหารสําเร็จรูป / กึ่งสําเร็จรูป / ขนมกรุบกรอบ / เครื่องปรุง (ยี่หอ / สูตร / รส)
ใดที่ขายดีบาง
- หลังจากมีกิจกรรมของโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) ทานสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลง เมื่อคนในชุมชนการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป ที่อยูในบรรจุภัณฑหรือไม
/ มีการอานฉลากบนผลิตภัณฑกอนซื้อหรือไม / การซื้ออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา เชน
ไขมัน โซเดียม นอยลงหรือไม
- ขอมูลราน (ที่ตั้ง ผลิตภัณฑที่มีฉลากอาหารภายในราน) – ผูสัมภาษณใชการสังเกตและจดบันทึก
หมายเหตุ : ผูสัมภาษณสามารถปรับเปลี่ยนตัวอยางคําถามไดตามความเหมาะสม ใหครอบคลุมประเด็น
หลักที่ตองการ
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แบบบันทึกการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม...................................................................................................................ครั้งที่................
วัตถุประสงคของกิจกรรม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
กลุมเปาหมาย (กลุมเปาหมายหลัก / กลุมเปาหมายรอง)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
สถานที่จัดกิจกรรม.....................................................................................................................................
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม
ชื่อกิจกรรมยอย
วิธีการ

สื่อที่ใช

ผูเขารวมกิจกรรม

ขอสังเกตของผูวิจัย

บันทึกการสังเกต
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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