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ชวยเหลือตนเองไดน้ัน เคร่ืองมือท่ีจะนํามาใชในชีวิตความเปนอยูของชุมชน  หรือเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใช
ในการพัฒนาอนามัยชุมชน  จะตองเปนส่ิงท่ีประชาชนคุนเคยหรือเขาใจไดงาย  หาไดจากทรัพยากรท่ีมีอยู
ในชุมชน  ราคาไมสูงมากนัก  ไมสลับซับซอน  ในการนําไปใชและสามารถใชในการพัฒนาอนามัยชุมชน
ไดอยางเหมาะสม 
   2.2.6  การพัฒนาอนามัยชุมชนจะตองไมขัดแยงกับประเพณี วัฒนธรรม  การพัฒนา
อนามัยชุมชนจะประสบผลสําเร็จและไดรับความรวมมือในการทํางาน  ก็เม่ือการคําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานน้ันไมขัดตอความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมในชุมชน 
   2.2.7  ประชาธิปไตย  การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาอนามัยชุมชน  จะตองมาจากมติ
ความเห็นชอบของชุมชนหรือจากกุมตัวแทนของประชาชน  ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันและจะตองไมเลือกให
การชวยเหลือเฉพาะบุคคลใดหรือชุมชนใดชุมชนหน่ึง  เพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมและความรวมมือใน
การพัฒนาอนามัยชุมชน 
   2.2.8  การเปลี่ยนแปลงควรเร่ิมจากส่ิงท่ีงาย  การพัฒนาอนามัยชุมชนเพื่อเปล่ียนแปลง
ภาวะสุขภาพในชุมชน  ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีสามารถจะกระทําไดงาย  เพราะจะกอใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางาน  ท้ังจากผูรวมงานและจากชุมชน  สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นในการทํางาน  กอใหเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการพัฒนาอนามัยชุมชนในเร่ืองอ่ืน ๆ ตอไป 
   การพัฒนาอนามัยชุมชนจึงเปนการพัฒนาทุกอยางไปพรอมกันท้ังทางบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  และส่ิงแวดลอมในชุมชนโดยใชยุทธศาสตรของการพัฒนาที่สําคัญ 3 กลุมคือ การสราง
รากฐานของสังคมใหเขมแข็ง  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสูธรรมาภิบาล  ตลอดจนการ
ปรับตัวสูเศรษฐกิจยุคใหม  รูเทาทันโลกและพ่ึงตนเองไดเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ⌫  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• การบริหารจัดการให 
เกิดธรรมาภิบาลทุกภาค
สวนของสังคม

• การจัดการระบบบริหาร 
เศรษฐกิจสวนรวม 
• เพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศ 
• พัฒนาความเขมแข็งทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปรับตัวสู
เศรษฐกิจยุคใหม 
รูเทาทันโลก 
พึ่งตนเองได 

  สรางรากฐาน 
    ของสังคม 
   ใหเขมแข็ง 

 
• พัฒนาคุณภาพคน/ 
การคุมครองทางสังคม 
• ปรับโครงสรางการพัฒนา 
• ชนบทและเมืองอยางย่ังยืน 
• การจัดการทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอม/ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการสู
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

⌫   ยุทธศาสตรการพัฒนา 
⌫   :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
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อายุ (ป) เพศชาย รอยละ เพศหญิง รอยละ รวม รอยละ 
0-1  ป 7 0.95 8 1.09 15 2.04
1-4  ป 21 2.85 24 3.26 45 6.11
5-9  ป 36 4.88 32 4.34 68 9.23

10-14  ป 58 7.87 49 6.65 107 14.52
15-19  ป 46 6.24 48 6.51 94 12.75
20-24  ป 40 5.43 42 5.70 82 11.13
25-29  ป 36 4.88 28 3.80 64 8.68
30-34  ป 26 3.53 24 3.26 50 6.78
35-39  ป 25 3.39 28 3.80 53 7.19
40-44  ป 16 2.17 13 1.76 29 3.93
45-49  ป 17 2.31 26 3.53 43 5.83
50-54  ป 8 1.09 12 1.63 20 2.71
55-59  ป 13 1.76 9 1.22 22 2.99
60-64  ป 5 0.68 6 0.81 11 1.49
65-69  ป 6 0.81 6 0.81 12 1.63
70-74  ป 5 0.68 7 0.95 12 1.63
75-79  ป 4 0.54 2 0.27 6 0.81
80-84  ป 0 0.00 1 0.14 1 0.14
85  ขึ้นไป 1 0.14 2 0.27 3 0.41
รวม 370 50.20 367 49.80 737 100

⌫     ⌫ 
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แบบเสนอโครงการประจําปงบประมาณ 2551 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
       งบประมาณ-เมกาโปรเจค     รายได     งบอื่น ๆ 

 
1  . ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมผูเลี้ยงดูเด็กดานการสงเสริมและปองกันภาวะขาดสารอาหารใน 
กลุมเด็กแรกเกิด- 5 ป  หมูที่ 1 บานไทยเดิม  ต.ไทยแท อ.เมือง จ.นราธิวาส 
2 .  ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ :  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จิตเวช และสตูิศาสตร 
3 .  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน  :  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
4 .  แหลงงบประมาณ   : จํานวน 4,800  บาท  (สี่พันแปดรอยบาทถวน) 
5.   สถานภาพของโครงการ    :   ประเภทของโครงการ   : 

โครงการใหม    ดําเนินการปกติ /บูรณาการในรายวิชา  
โครงการเดิม/ตอเนื่อง โครงการพัฒนา  

6 .  สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดาน  : 
  ผลิตบัณฑิต / ผูสําเร็จการศึกษา 
  ผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค  
  บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การบริหารและการจัดการ 

 
7.  มาตรการท่ีตอบสนอง :  แผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2550-2554   

มาตรการท่ี 3.1.1  ในแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
ปงบประมาณ 2550-2554 : เผยแพรความรูดานสุขภาพและวิชาชีพที่เชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน บุคลากรทางการ
พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาสูสากล 

มาตรการท่ี 3.1.2  ในแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
ปงบประมาณ 2550-2554 : สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยบูรณาการ
ประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ีตอบสนองของสกอ. 
สกอ. 2.3  ระดับ 3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนซึ่งบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
        สกอ. 5.1 ระดับ 6   มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สกอ. 5.1 ระดับ 7  มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 
สกอ. 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  

สกอ. 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

สกอ. 5.4   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ตัวบงช้ีท่ีตอบสนองของ สมศ.  

      สมศ.ป. 3.1  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

สมศ. ป. 3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

สมศ. ป. 3.4   คาใชจาย และมูลคาของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
สังคมตออาจารยประจํา  

ตัวบงช้ีท่ีตอบสนองของ กพร. 
ก.พ.ร.3.2.14  มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมตามเปาหมายสถาบัน 
ก.พ.ร.3.2.15  คาใชจายในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 
ก.พ.ร.3.2.16 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับดี 
ก.พ.ร.3.2.17 รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
ก.พ.ร.3.2.18 รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชาชนมีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมตอโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด 
กพร. 4.3.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

กพร. 4.3.2  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ตัวบงช้ีท่ีตอบสนองของสภาการพยาบาล 
สภา ท. 5.4 มีกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
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สภา ท. 5.5 มีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม     

  8 . หลักการและเหตุผล    :  
ชวงชีวิตปฐมวัย ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป  เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโต

และพัฒนาการทุก ๆ ดานของบุคคล ถือไดวาเปนชวงเวลาวิกฤติ ที่เปนจุดเร่ิมตนของการวางรากฐาน
คุณภาพชีวิต จิตใจ ของบุคคลเมื่อเปนผูใหญ  การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็กในชวงวัย
นี้อยางถูกตองเหมาะสม   ยอมนําไปสูคุณภาพของผูใหญที่จะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของ
ประเทศชาติในอนาคต 
 จากการสํารวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2542  โดยสํานักงานสงเสริมสุขภาพ พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการโดยรวมปกติทุกดาน
เพียงรอยละ 71.69   มีแนวโนมลาชา รอยละ 28.1   โดยพัฒนาการที่เขาขายมีแนวโนมลาชา   คือ  
ดานภาษา  การใชกลามเนื้อมัดเล็ก และการปรับตัว การใชกลามเนื้อมัดใหญ  การอยูในสังคม  
และการชวยเหลือตนเอง   ซึ่งพัฒนาการดังกลาวถือวา เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาดานสติปญญา    
เพราะมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูของเด็ก จึงนับเปนการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาสมอง    
ในชวงระยะท่ีสมองเจริญเติบโตสูงสุด หรือเรียกวา “หนาตางแหงโอกาส” (นิตยา คชภักดี,2543) 
นอกจากนี้ จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการองครวมของเด็กปฐมวัยสูงสุด คือ  
การศึกษาของพอ แม  รายไดของครอบครัว และจํานวนบุตรที่มีชีวิตอยู (ลัดดา เหมาะสุวรรณ
,2546)        
 จากการเฝาระวังและติดตามทางโภชนาการในกลุมอายุแรกเกิด - 5 ป       โดยการสํารวจ 
จปฐ. ของ  หมูที่1 บานไทยเดิม ต.ไทยแท จ.นราธิวาส  พบวายังมอีัตราการขาดสารอาหารของเด็ก
แรกเกิด- 5 ป  รอยละ 15     ซึ่งเกินเปาหมายตามแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10 ที่กําหนดให  ภาวะ
ขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด - 5 ป ไมเกินรอยละ 1 นอกจากนี้  ภาวะโภชนาการของเด็กแรกเกิด- 
5 ป นั้นสงผลกระทบตอระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้นปญหาขาดสารอาหาร
ของเด็กแรกเกิด- 5 ป จ่ึงเปนปญหาสําคัญอยางยิ่ง 
 เพ่ือใหการเฝาระวังและการแกไขปญหาดังกลาวไดผลยั่งยืน นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 
4 รุนที่ 14 รวมกับองคกรชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุขในหมูบานไทยเดิม จัดทําโครงการสงเสริม
และปองกันภาวะขาดสารอาหารกลุมเด็กแรกเกิด - 5 ปขึ้น   โดยใชการอบรมในรูปแบบสนทนากลุม
ยอย  และพัฒนาแบบมีสวนรวมเพื่อมุงใหชุมชนรวมกิจกรรม ไดรับความรู     ตลอดจนการวางแผน
สงเสริมและปองกันภาวะขาดสารอาหารของเด็กแรกเกิด - 5 ป ในชุมชนตอไป 
 
9 .วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ภายหลังเสร็จส้ินโครงการ 
9.1   ผูเลี้ยงดูเด็กและ อสม.ในหมูบาน    มีความรู  การปฏิบัติ   และตระหนักถึง 
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ความสําคัญ ในการสงเสริมโภชนาการและปองภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด - 5 ปเพ่ิมขึ้น 
ดังนี ้

   ความรู(K)     เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 12.77 เปนรอยละ 80 
   เจตคติ(A)     เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 59.57 เปนรอยละ 80 
   การปฏิบัติ(P) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 46.81 เปนรอยละ 80 

9.2  ผูเลี้ยงดูเด็ก และ อสม. ในหมูบานมีสวนรวมในการวางแผนรับผิดชอบการ 
สงเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป 

9.3  เพ่ือใหนักศึกษามสีวนรวมในการบูรณาการการบริการวิชาการในการจัดการ 
เรียนการสอนรายวิชา   04-014-223 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2     ดานการแกไขปญหา
ขาดสารอาหารในชุมชนไทยเดิม 

9.4  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 
10. กลุมเปาหมาย 

 
-  ผูเลี้ยงดูเด็กและ อสม. ในหมูบาน    จํานวน 26 คน  
-  ผูเลี้ยงดูเด็กกลุมอายุ 0 - 5 ป ที่มีสุขภาพดี และมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญในการสงเสริมโภชนาการและการปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-5 ป      
ในระดับ ด ี         จํานวน 4 คน 

-  อสม.          จํานวน 10 คน 
      รวม  จํานวน 40 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  กระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติ                                                                   162 
 

อัชฌา       สุวรรณกาญจน                                                                                                    มิถุนายน   2553 
 
                                                                                                     

11. วิธีการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ส.ค.52 

1 2 3 4 
1.ข้ันเตรียมการ 

1.1 ประชุมปรึกษาคณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงคการจัดอบรม 

1.2 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
1.3 ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัคร สาธารณสุข

หมูบานและหนวยตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
1.4 จัดเตรียมอุปกรณในการอบรม ไดแก 

-แบบสอบถาม ความรู เจตคติ การปฏิบัติในเรื่องการสงเสริมโภชนาการและ 
                   ปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป 

-วัสดุการประชุมยอย เชน กระดาษ ปากกา 
-แผน ซีวีดี เร่ือง การสงเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็ก     
 แรกเกิด -5 ป 
-แผนซีวีดี เร่ือง การพัฒนาแบบมีสวนรวม 

1.5 เตรียมวิทยากรกลุม/ผูอํานวยความสะดวก 
1.6 ประชาสัมพันธการจัดอบรมใหประชาชนับทราบโดย 

           - ผานทางผูนําชุมชน คระกรรมการหมู อาสาสมัครสาธารณหมูบาน 
 - แจงกลุมเปาหมาย 

          

2. ข้ันดําเนินการ  จัดอบรมในรูปแบบสนทนากลุมยอย และการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
เปนเวลา 2 วัน โดย 

2.1 ทดสอบ ความรู เจตคติ การปฏิบัติ ในเรื่องการสงเสริมโภชนาการ และปองกันภาวะ
ขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-5 ป 

2.2 ใหความรูเก่ียวกับ 
- การสงเสริมโภชนาและปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป 
- การสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด -5 ป 
- การพัฒนาแบบมีสวนรวม 

2.3 แบงกลุมสนทนากลุมยอยลักษณะกลุมผสม แบงเปน 2 กลุมๆละ 10 คน ในแตละกลุม
ประกอบดวยแบงสนทนากลุมยอยลักษณะกลุมผสม แบงเปน 2 กลุมๆละ 10 คน       
ในแตละกลุมประกอบดวย 

- ผูเล้ียงดูเด็กขาดสารอาหารระดับ จํานวน 4 คน 
- ผูเล้ียงดูเด็ก ท่ีมีสุขภาพดี และมีความรูและความตระหนักถึงความสําคัญ

ในการสงเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรก
เกิด -5 ป ในระดับ ดี            จํานวน 2 คน 

- อสม.   จํานวน 5 คน 
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12. งบประมาณ   
12. คาใชจายในโครงการรวมทั้งสิ้น 4,800 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.1   คาใชจาย : (in-cash)   เปนจํานวนเงิน  4,800 บาท  โดยใชงบประมาณ 
จาก งบเมกาโปรเจคคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร    ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ส.ค.52 

1 2 3 4 
2. ข้ันดําเนินการ(ตอ) 

2.4 สนทนากลุมยอย ในประเด็นตอไปนี้ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณการสงเสริมโภชนาการ และปองกันภาวะขาด

สารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป 
- วิเคราะหภาวะขาดสารอาหาร ในเด็กแรกเกิด -5 ป ในชุมชน 
- วางแผนแกไขปญหาขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป ในชุมชน 
- วางแผนสวนเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็ก

แรกเกิด -5 ป 
2.5 สรุปผลการสนทนากลุมยอย ท้ัง 2 กลุม และแลกเปล่ียนเรียนรู 

 

    

 3. ข้ันประเมินผล 
3.1 ประเมินผลการอบรม 

- ทดสอบ ความรู เจตคติ การปฏิบัติ ในเรื่องการสงเสริมโภชนาการ และ
ปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป 

- วัดระดับการมีสวนรวมของชุมชนจากผลการประชุมชน ในเรื่อง 
การวางแผนแกไขปญหาขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป ในชุมชน 
และการวางแผนสงเสริมโภชนาการและปองกันการขาดสารอาหารใน
เด็กแรกเกิด -5 ป 

3.2 ประเมินความพึงพอใจโครงการ 
3.3 สรุปรายงานผลโครงการเปนรูปเลม 
3.4 นําเสนอและเผยแพรผลการดําเนินโครงการ 
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หมวดรายจาย 

รายการ จํานวน จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

ลําดับ  หนวย งบประมาณ รายได อ่ืนๆ  
1. คาวัสดุอุปกรณ บาท 500   

2. คาจางเหมาบริการ บาท 1,800   

3. คาตอบแทนวิทยากร บาท 1,200   

4. คาอาหารวาง 
(1 มื้อๆละ25บ.x 40 คน) 

บาท 1,000   

5. คาน้ํามันเชื้อเพลิง บาท 300   

 รวม บาท 4,800   
รวมเปนเงินท้ังส้ิน  สี่พันแปดรอยบาทถวน   
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

12.2  คาวัสดุอุปกรณและกําลังคนเปนมูลคา (in-kind)  เปนจํานวนเงิน 8,600 บาท   
งบรายจาย/รายการ จํานวน

หนวย 
จํานวนเงิน หมายเหตุ 

งบประมาณ รายได อื่นๆ 
คาสถานที ่ บาท  - 1,000x2 

คร้ัง=2,000 
 

กําลังคน(นักศกึษา
พยาบาล) 

บาท  - 16 คนx50
บาท x 6 

คร้ัง=4,800 

 

กําลังคนอาจารย บาท  - 2 คน180 
บาทx5 คร้ัง 

=1,800 

 

รวม บาท 8,600(แปดพันหกรอยบาทถวน) 

 
13.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหวาง  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
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14.  สถานท่ีดําเนินการ 
 ณ    วัดไทยเดิม  ชุมชนไทยเดิม  ต. ไทยแท  อ. เมือง  จ. นราธิวาส 
 

15.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ: 
             15.1 ประโยชนตอนักศึกษา 

-  นักศึกษาไดแนวคิดในการแกไขปญหาขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด - 5 ป      การ 
สงเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป       และกระบวนการสราง
ชุมชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาสุขภาพ ที่เหมาะสมกับบริบทจากการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

-  นักศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจและสามารถแกไขปญหาขาดสารอาหารใน
เด็กแรกเกิด - 5 ไดเหมาะสมกับบริบทจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน  

15.2  ประโยชนตอคณะ / มหาวิทยาลัย    :   
- คณะพยาบาลศาสตร สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการนําความรู

และประสบการณที่ไดรับมาบูรณาการในการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
15.3 ประโยชนตอหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  :   

-  ชุมชนไดรับบริการวิชาการและวิชาชพี ในเร่ืองการสงเสริมโภชนาการและปองกัน 
ภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -5 ป        

-  ชุมชนไดเรียนรูกระบวนการมีสวนรวมในเร่ืองการแกไขปญหาขาดสารอาหาร 
ในเด็กแรกเกิด - 5  ป 

     - ประชาชนพ่ึงตนเองไดในเร่ืองการสงเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสาร 
อาหารในเด็กแรกเกิด - 5  ป 
 

16.  การประเมินโครงการ 
16.1 จํานวนผูเขาอบรมครบถวนตามจํานวนเปาหมาย  ครอบคลุมถึงกลุมผูเลี้ยงดูเด็ก 

และ อสม. 
16.2 จากแบบสอบถามเร่ืองการสงเสริมโภชนาการและปองกันภาวะขาดสารอาหารใน

เด็กอายุ 0-5 ป ผูเลี้ยงดูเดก็ และ อสม. มีความรูความเขาใจในระดับดี รอยละ 80 
16.3 จากผลการประชุมผูเลี้ยงดูเด็ก และ อสม.มีสวนรวมในการวางแผนของชมุชนในเร่ือง 

- การวางแผนแกไขปญหาขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด - 5  ป ในชุมชน 
- การวางแผนสงเสริมโภชนาการและปองกนัภาวะขาดสารอาหารในเด็ก 

แรกเกิด - 5  ป 
 16.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
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17.  การประกันความเส่ียงของโครงการ 
        -      ควบคุมกํากับงานใหเปนไปตามแผนและตดิตามงานเปนระยะๆ  
 
18. ผูรับผิดชอบโครงการ 
        - นายกองกิตต ิ   ชวยจันทร 
        - นางกังสดาล       สุวรรณ 
 

 
19. ผูเสนอโครงการ 
           ลงชื่อ.......................................................... 
                  ( นายกองกิตติ     สวุรรณกาญจน ) 

                                                     พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.                          
                                                                           วนัที่………….........สิงหาคม พ.ศ.2552 
ความเห็น..................................................... 
.................................................................... 

ความเห็น..................................................... 
.................................................................... 

ลงชื่อ................................................................ ลงชื่อ................................................................ 
(  นางศิริพันธุ      ศิริพันธุ ) ( นางมนัสวี     อดุลยรัตน) 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ  ทําการแทน  รองคณบดีฝายวิชาการ 
วันที่………….........สิงหาคม พ.ศ.2552 วันที่………….........สิงหาคม พ.ศ.2552 

ความเห็น..................................................... 
.................................................................... 

  ความเห็น..................................................... 
....................................................................  

ลงชื่อ................................................................ ลงชื่อ................................................................ 
(    นางสาวนภิารัตน     จันทรแสงรัตน) ( นางทิพยวรรณ    นิลทยา) 
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

วันที่………….........สิงหาคม พ.ศ.2552 ผูอนุมัติโครงการ 
 วันที่………….........สิงหาคม พ.ศ.2552 
 

20. ผูตรวจสอบการใชงบประมาณในโครงการ 
ความเห็น..................................................... 
.................................................................... 

        ลงชื่อ.............................................................. 
                    ( นางสาววันทนี  ทองสวุรรณ ) 

                                                 ฝายการเงิน    
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สรุปตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)   
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    ฉบับท่ี  10  (ป  2550-2554) 

 
 จากการศึกษา  ปรับปรุงเคร่ืองชี้วัดและแบบสํารวจขอมูล  จปฐ. สําหรับใชในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (ป  2550-2554) สรุปไดวา  ตัวชี้วัดขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) มี  6 หมวด  42      ตัวชี้วัด) 
 หมวดที่ 1   สุขภาพดี    มี  13  ตัวชี้วดั 
 หมวดที่  2  มีบานอาศัย   มี  8  ตัวชี้วัด 
 หมวดที่  3  ฝกใฝการศึกษา   มี  7  ตัวชี้วัด 
 หมวดที่  4  รายไดกาวหนา   มี  3  ตัวชี้วัด 
 หมวดที่  5  ปลูกฝงคานิยมไทย  มี  6  ตัวชี้วัด 
 หมวดที่  6  รวมใจพัฒนา    มี  5  ตัวชี้วัด 
 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
ลําดับ  

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป 2550-2554 
 
หนวย 

เปาหมาย 
(เดิม) (ใหม)

หมวดท่ี  1  สุขภาพดี  (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)  มี  13  ตัวช้ีวัด 
1 หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด  และฉีดวัคซีนครบตาม

เกณฑบริการ 
คน 100 100 

2 แมท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอด  และดูแลหลังคลอด คน 100 100 
3 เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมตํ่ากวา  2,500  กรัม คน 100 100 
4 เด็กแรกเกิดถึง  1  ปเต็ม  ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตาม

ตารางสรางเสริมภูมิกันโรค 
คน 100 100 

5 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย  4  เดือนแรก
ติดตอกัน 

คน 90 95 

6 เด็กแรกเกิดถึง  5  ป  เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน คน 100 100 
7 เด็กอายุ  6-15  ป  เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน คน 100 100 
8 เด็กอายุ 6-12 ป  ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตาราง

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
คน 100 100 

9 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได
มาตรฐาน 

ครัวเรือน 90 95 

10 คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาท่ีถูกตองเหมาะสม ครัวเรือน 100 100 
11 คนอายุ  35  ปขึ้นไป  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป คน 30 50 
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ลําดับ  

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป 2550-2554 
 
หนวย 

เปาหมาย 
(เดิม) (ใหม)

12 คนอายุ  6  ปขึ้นไป  ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ  3  วัน  
วันละ  30  นาที 

คน - 60 

13 คนท่ีมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  มีหลักประกัน
สุขภาพ  (ไดรับบัตรทอง) 

คน - 97.5 

หมวดท่ี  2  มีบานอาศัย (ประชาชนท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม)  มี  8  ตัวช้ีวัด 
14 ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรือน 100 100 
15 ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป ครัวเรือน 95 95 
16 ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป ครัวเรือน 95 95 
17 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  และถูก

สุขลักษณะ 
ครัวเรือน 95 95 

18 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 100 100 
19 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี ครัวเรือน 100 100 
20 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครัวเรือน 100 100 
21 ครอบครัวมีความอบอุน ครัวเรือน 100 100 
22 เด็กอายุตํ่ากวา  3  ปเต็ม  ไดรับการสงเสิรมการเรียนรูจากการทํา

กิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน 
คน - 80 

23 เด็กอายุ  3-5  ปเต็ม  ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอน
วันเรียน 

คน 100 80 

24 เด็กอายุ  6-15  ป  ไดรับการศึกษาภาคบังคับ  9  ป คน 100 100 
25 เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  หรือเทียบเทา 
คน 50 95 

26 เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  แตไมไดเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  หรือเทียบเทาและยังไมมีงานทํา  ไดรับการฝกอบรม
อาชีพ 

คน 80 80 

27 คนอายุ  15-60  ปเต็ม  อาน  เขียนภาษาไทย  และคิดเลขอยาง
งายไดทุกคน 

คน 100 100 

28 คนในครัวเรือนรับรูขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ  5  
คร้ัง 

คน 100 100 

หมวดท่ี  4  รายไดกาวหนา  (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต)  มี  3  ตัวชี้วัด 
29 คนอายุ  15-16  ปเต็ม  มีการประกอบอาชีพและมีรายได คน 80 95 
30 คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ  23,000  บาทตอป ครัวเรือน 70 70 
31 ครัวเรือนมีการเก็บออม ครัวเรือน 60 80 
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ลําดับ  

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป 2550-2554 
 
หนวย 

เปาหมาย 
(เดิม) (ใหม)

หมวดท่ี  5  ปลูกฝงคานิยมไทย  (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมไทยใหกับตนเองเพ่ือใหคุณภาพชีวติท่ีดี
ขึ้น) มี  6  ตัวช้ีวัด 

32 คนในครัวเรือนไมติดสุรา คน 100 100 
33 คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี คน 50 90 
34* คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามาขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย ครัวเรือน - 95 
35 คนอายุ  6  ปขึ้นไปทุกคนไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอย

สัปดาหละ  1  คร้ัง 
ครัวเรือน 100 100 

36 คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน คน 100 100 
37 คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน คน 100 100 

หมวดท่ี 6  รวมใจพัฒนา  (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธ์ิของตนเอง  เพ่ือประโยชนของชุมชน
หรือทองถ่ิน)  มี 5 ตัวช้ีวัด 

38 คนในครัวเรือน  เปนสมาชิกกลุมท่ีต้ังขึ้นในหมูบาน  ตําบล ครัวเรือน 90 95 
39 คนในครัวเรือน  มีสวนรวมแสดงความเห็นเพ่ือประโยชนของ

ชุมชนหรือทองถ่ิน 
ครัวเรือน 30 95 

40* คนในครัวเรือน  มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 

ครัวเรือน - 90 

41 คนในครัวเรือน  มีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน ครัวเรือน 100 100 
42 คนอายุ  18  ปขึ้นไปท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ังไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังในชุมชน

ของตน 
คน 100 90 

 

หมายเหตุ:*  หมายถึง  ตัวช้ีวัดท่ีเพ่ิมขึ้นใหม  ไดแก  ตัวช้ีวัดท่ี  (12) , (13)  , (22)  , (34)  และ  (40) 
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เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
 

1. แนวคิดและหลักการเร่ืองเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)  
 

         รัฐบาลไดมีการดําเนินการทุกวิถทีางในการที่จะทําใหประชาชนทุกคน  มสีุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง การมีสุขภาพแข็งแรงในความหมายขององคกรอนามัยโลก ครอบคลมุถึงความแขง็แรงของ
สุขภาพในมิติตางๆ  ดานรางกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social 
Health) และปญญา/ จิตวิญญาณ (Spiritual Health) เพ่ือใหคนไทยมีความแข็งแรงทางสขุภาพ
ครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ  ยอมสามารถสรางใหประเทศไทยมีความแข็งแรง 

  ในการดําเนินการของรัฐบาลไดมกีารผลักดันนโยบาย และการดําเนินงานตางๆ ในดาน 
การสรางนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพ (Healthy Public Policy) โดยมีการดําเนินงานรวมกันทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ผลักดันนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพตางๆ  เชนการรณรงคเพ่ือการไมสูบ
บุหร่ี กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ การรณรงคลดการสูญเสยีชีวิต  และทรัพยสินจากอุบัติเหตุ
บนทองถนนเปนตน   ดานการสรางสิง่แวดลอมไดมีการดําเนินงาน เมืองนาอยู (Healthy City)   
โดยยึดหลักการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของประชาชนในชมุชน ซึ่งจะนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางสภาพแวดลอม ที่นาอยู 

การสงเสริมพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Personal Skill Development)   โดยจัดใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษา  การฟนฟูปญญาการแพทยแผนไทย   และดานการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ 
(Health Service System Reorientation) โดยรัฐบาลไดประกาศนโยบายการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา เพ่ือใหคนไทยทุกคน มโีอกาสเขาถึงบริการดานสุขภาพที่ไดมาตรฐาน  ยึดหลักการ  
การสรางสุขภาพ นําการซอมสุขภาพ โดยรัฐบาลไดประกาศนโยบายใหป 2545 เปนปเร่ิมตนแหง
การรวมพลังสรางสุขภาพ  ตามกรอบการรณรงค 5 อ.  ไดแก ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ 
อนามัยสิ่งแวดลอม และ อโรคยา 

 ในป 2548 ประเทศไทยไดรับเกียรติจากองคการอนามัยโลกใหเปนเจาภาพในการประชุม
นานาชาต ิ การสงเสริมสุขภาพโลก คร้ังที่ 6 ระหวางวันที ่ 7-11 สิงหาคม 2548 กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดเตรียมดําเนินนโยบายเมืองไทยแข็งแรง  (Healthy Thailand)   ซึ่งขยายการ
รณรงคสรางสุขภาพตามกรอบ  5 อ. และเพ่ิมอีก 1 อ. คือ อบายมุข การดําเนินการเพ่ือใหประสบ
ผลสําเร็จ 6 อ. ได คนไทยทกุคน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  ตองรวมมือกันจึงจะประสบผลสําเร็จ 
  
การประเมินในแตละระดับ 
 1. ระดับหมูบาน 
   หมูบานที่จะไดรับการประเมินเปน หมูบานแข็งแรง  จะตองผานเกณฑการเปนหมูบาน
จัดการสุขภาพ หมูบานสรางสุขภาพ และหมูบานแข็งแรง ดังนี ้
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หมูบานจัดการสุขภาพ  ตัวชี้วัดประกอบดวย 
1. มีองคกร : มีองคกร/เจาภาพที่รับผิดชอบหรือทีมที่รับผิดชอบดูแลจัดการดานการพัฒนา

สุขภาพที่ชัดเจน 
2. มีทุน : มีเงินทนุหมุนเวียนสําหรับใชดําเนินงานดานสุขภาพ 
3. มีแผน : มีแผนพัฒนาสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน 
4. มีการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ คือ การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องตน การเฝา

ระวัง            การปองกัน การควบคุมโรค ที่สอดคลองกับความตองการของชมุชน 
รวมทั้งมีแหลงหรือสถานบริการที่ดําเนินการอยางชัดเจน 

5. มีกิจกรรมถายทอดความรูในชุมชน 
 
หมูบานสรางสุขภาพ  ตัวชี้วัดประกอบดวย 
1. มี อสม.ที่เขมแข็ง และดําเนินการถายทอดความรูสูประชาชนอยางตอเนื่องตลอดจนเปน               

แกนกลางในการเปลี่ยนแปลงดานสขุภาพ 
2. มีชมรมสรางสุขภาพทีเขมแข็งและมกีิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. มีศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ที่บริการประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
4. มีสถานีอนามยัหรือศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ที่ไดมาตรฐานและใหบริการ ตลอดจน

ดําเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
5. ประชาชนมีบตัรประกันสุขภาพครบถวน 100%  
6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและแกไขปญหาที่สําคัญในดานสุขภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ การ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ สุขภาพจิต มะเร็ง ความดันโลหิต เบาหวาน และโรคหัวใจ 

7. ประชาชนไดรับขาวสารดานสุขภาพที่เปนประโยชนอยางตอเนื่อง 
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง และมีระดับสถานะสุขภาพดีขึ้น 

           
             หมูบานแข็งแรง  ตัวชี้วัดประกอบดวย 

1) หมูบานปกติ 
- ทุกหมูบานจะตองผานเกณฑ >90% ของตัวชี้วัดระดบัหมูบาน และจะตองผานเกณฑ               

หมูบานจัดการสุขภาพ 
2) หมูบานตัวอยางเมืองไทยแข็งแรง (อําเภอละ 1 หมูบาน) 

- ทุกหมูบานจะตองผานเกณฑ >90% ของตัวชี้วัดระดบัหมูบาน และจะตองผานเกณฑ
หมูบานจัดการสุขภาพ และหมูบานสรางสุขภาพ 
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2. ระดับตําบล 
 ตําบลที่จะไดรับการประเมินเปน ตําบลแข็งแรง  จะตองผานเกณฑ 

- มีหมูบานที่ผานเกณฑเปน หมูบานแข็งแรง อยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนหมูบาน        
ทั้งหมด 

- ตําบลตองผานเกณฑ >90% ของตวัชี้วดัระดับตําบล 
 

3. ระดับอําเภอ 
 อําเภอจะไดรับการประเมินเปน อําเภอแข็งแรง  จะตองผานเกณฑ 

- มีหมูบานที่ผานเกณฑเปน หมูบานแข็งแรง อยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนหมูบาน               
ทั้งตําบล 

- มีตําบลที่ผานเกณฑเปน ตําบลแข็งแรง อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนตําบลท้ัง
อําเภอ 

- อําเภอตองผานเกณฑ >90% ของตวัชี้วดัระดับอําเภอ 
 

4. ระดับจังหวัด 
 จังหวัดจะไดรับการประเมินเปน จังหวัดแข็งแรง  จะตองผานเกณฑ 

- มีหมูบานที่ผานเกณฑเปน หมูบานแข็งแรง อยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนหมูบาน               
ทั้งตําบล 

- มีตําบลที่ผานเกณฑเปน ตําบลแข็งแรง อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนตําบลท้ัง
อําเภอ 

- มีอําเภอตองผานเกณฑ เปนอําเภอแข็งแรงอยางรอยละ 50 ของจํานวนอําเภอทั้ง
จังหวัด 
การดําเนินการที่จะนําไปสูเปาหมายเมืองไทยแข็งแรง ตัวชี้วัดทีเ่กี่ยวของกับดาน

สาธารณสุขมทีั้งหมด 17 ตัวชี้วัด  กําหนดประเด็นเปาหมาย 6 หมวด (6 อ.) กําหนดการดําเนินงาน
ออกเปนระดับหมูบาน/ ตําบล 12 ตัวชี้วดั  ในระดับอําเภอ / จังหวัด 5 ตัวชี้วดั 

 

กลยุทธในการดําเนินงาน HEALTHY  THAILAND  
1. การสรางการมีสวนรวม 
2. การสื่อสารสาธารณะ 
3. การเสริมสรางความเขมแขง็ 
4. การจัดบริการ 
5. การใชมาตรการทางสังคม 
6. การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู 
7. การบริหารจัดการมุงผลสาํเร็จ
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2. เปาหมาย ตัวชี้วัด   เมืองไทยแข็งแรง ( HEALTHY  THAILAND )  ดานสาธารณสุข 

เปาหมาย ตัวชี้วัดหมูบาน/ตําบล 
ความสําเร็จ >90% 

ตัวชี้วัด อําเภอ/จังหวัด 
ความสําเร็จ >90% 

ทางสูเมืองไทยแข็งแรง 
( HEALTHY  THAILAND )   

ออกกําลังกาย 1.รอยละ60 ของประชาชนอายุ 6 ปออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 
วันละ30นาที 

 หมูบานแข็งแรง 

อาหาร 
 

2.รอยละ 95ของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิดในทุกหมูบาน/ตําบล 
3.รอยละ100ของรานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานทองถิ่น 

1.รอยละ100ของตลาดสดประเภทที่1ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ 
ขั้นพื้นฐาน 
2.รอยละ100 ของสถานที่ผลิตอาหาร54ประเภทผานเกณฑ GMP

 
                            75% ของหมูบาน 

อารมณ 
 
 
 

4.มากกวารอยละ50ของวัยรุนเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
5.มากกวา รอยละ50ของผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและมีกิจกรรมทุกเดือน      

3.รอยละ 80 ของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคม
สําหรับคนพิการในดานตางๆ 
 

 
ตําบลแข็งแรง 

                               50% ของตําบล     

อโรคยา 
 
 
 

6.อัตราปวยไขเลือดออกไมเกิน 50ตอแสนประชากร 
7.รอยละ80ของสตรีอายุมากกวา 35 ปมีความรูเพื่อการสรางพฤติกรรมเรื่องการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง 
8.รอยละ90ของหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจครรภกอนและหลังคลอดตามเกณฑ
(ระดับตําบล) 
9.รอยละ60ของประชากรอายุ40ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองความดันโลหิตและ
เบาหวานตามมาตรฐาน 

4.อัตราการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง
ไมเกิน 20ตอแสนประชากร(ระดับจังหวัด) 

 
อําเภอแข็งแรง 

 
                                50% ของอําเภอ 

 
 

อนามัยสิ่งแวดลอม 10.รอยละ100ของศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐานอยางนอย1แหง/ตําบล(ระดับตําบล) 
11.รอยละ100ของโรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(ระดับตําบล) 
 

  
จังหวัดแข็งแรง 

  

อบายมุข 12.รอยละ100ของรานคาไมจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 
18 ป 

5.รอยละ80ของรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรับ 
อากาศจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ถูกตองตามกฎหมาย 
 

HEALTHY  THAILAND 
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ดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) มีเปาประสงคมุงสู "สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน" (Green and happiness Society) ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงจําเปนตองพัฒนา "ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน" ขึ้นจาก
ความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวน เพ่ือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตอไป 

 ความหมายของ ความอยูเย็นเปนสุข 

การพัฒนาดัชนีชี้วัดนี้พัฒนามาจากแนวคิดพ้ืนฐานที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การปฏิบัติตาม 
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 2) การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึด "คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา" และ 3) "วิสัยทัศนประเทศไทย" โดยมีหลักในการพัฒนาวา แนวคิด "ความสุข" หรือ 
"ความอยูเย็นเปนสุข" เปนคานิยมรวมของการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จากแนวคิดพ้ืนฐานและหลักการดังกลาวทําใหสามารถกําหนดความหมายของ "ความอยูเย็น
เปนสุข" ไดวา หมายถึง การดําเนินวิถีชีวิตของคนทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอมอยางสัมพันธกันไดถูกตองและดีงาม มีดุลยภาพ นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ
ระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตระบบบริหารจัดการที่เปน
ธรรม 

องคประกอบ ของความอยูเย็นเปนสุข                                                                                         

          แบงเปน 2 ระดับคอื 

1. ความอยูเย็นเปนสุขของคนและครอบครัว คือการมีสุขภาวะที่ดี มีสมดุลระหวางกาย จิตใจ 
อารมณ และสติปญญา มีคุณธรรม ความสัมพันธในครอบครัวมีความรัก ความอบอุน รวมกันสราง
ครอบครัวเขมแข็งเปนพลังขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปสูความอยูเย็นเปนสุข ซึ่งทั้งหมดนี้เปนผลลัพธ
เชื่อมโยงมาจากการพัฒนาปจจัยเอื้อสุขในดานตาง ๆ 

2. ปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดความสุข ไดแก 

 การรักษาดุลยภาพการอยูรวมกันระหวางคนและธรรมชาติ โดยปจจัยเบื้องตนที่จะสราง
ความสุขใหเกิดขึ้นในสังคม คือการมีฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณที่ประชาชนสามารถเขาถึงและ
นํามาใชประโยชนเพ่ือคนสวนใหญอยางเปนธรรม 
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2.1 การรักษาดุลยภาพการอยูรวมกันระหวางคนและธรรมชาติ โดยปจจัยเบื้องตนที่จะสราง
ความสุขใหเกิดขึ้นในสังคม        คือการมีฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณที่ประชาชนสามารถเขาถึงและ
นํามาใชประโยชนเพ่ือคนสวนใหญอยางเปนธรรม 

2.2 การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย เปดกวางใหทุกภาคสวน
มีสวนในการตัดสินใจ สรางโอกาสเขาถึงบริการของภาครัฐอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งการ
กําหนดกฎ กติกาที่สรางความเปนธรรมในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน 

2.3 ระบบเศรษฐกิจที่สมดุลและเปนธรรม การพัฒนาบนพ้ืนฐานศักยภาพและขอไดเปรียบ
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางแทจริง ทําอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สงผลใหระบบเศรษฐกิจมี
โครงสรางที่สมดุลและมีทางเลือกการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทุกภาคสวนไดรับผลตอบแทนที่
เปนธรรม มุงการพัฒนาไปสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  

2.4 สังคมสงบสุข มีชุมชนและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง การมีกฎกติกาของสังคมที่ดี เปน
ประชาธิปไตย และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม เปนพลังเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหมี
ความเอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

  การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ยังอยูในระหวางการพัฒนา
กรอบแนวคิด ซึ่งในระยะตอไป จะดําเนินการจัดทําดัชนีความอยูเย็นเปนสุขเบื้องตนขึ้น เพ่ือใชเปน
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนและปรับทิศทางการพัฒนาไปสูความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย 
รวมทั้งเพ่ือใหมีดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุม ครบถวน สามารถชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขไดอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรมตอไป 
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เก่ียวกับผูเขียน

การศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ( สาธารณสขุศาสตร )
สาขาวิชาเอก การศึกษาพยาบาลสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล   ป 2538

ประสบการณ : อบรม เร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล  ประเทศออสเตรเลีย  ป 2539

: วิทยากร เร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักแกวิทยาลัยในเครือขาย
การศึกษาพยาบาลและการสาธารณสขุภาคใต

: คณะกรรมการและเลขานุการ การจัดการเรียนการสอนแบบ ใชปญหาเปนหลักของเครือขาย
การศึกษาพยาบาลและการสาธารณสขุภาคใต

: สอนและนิเทศการฝกปฏิบัตงิานวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 20 ป
: ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ นิเทศการฝกปฏิบตัิงานวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน

โดยใชรูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวม 11 ป
: หัวหนาโครงการวิจัย ทุนสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิประจําป 2552    2 ช่ือเร่ือง
: นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICOHN 2007,UNESCO 2007
: วิทยากรดานการพยาบาลสาธารณสุข และการวิจัยใหแก บุคลากรสาธารณสขุ - การศึกษา

และผูบริหารสาธารณสุข ระดับตน 11 ป

ผลงาน : รางวัล ผลงานวิจัยดีเดนระดับประเทศ ในการประชุม วิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ป 2539 ในเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิปญญา เร่ือง
การใหบริการอนามัยโรงเรียน ระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
และปกติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

: ผลงานวิจัยดานการ จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลกั 4 ช่ือเร่ือง
: ผลงานวิจัยดานการพยาบาลอนามัยชุมชน 11 ช่ือเร่ือง
: ผลงานวิจัยดานการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม 3 ช่ือเร่ือง
: ตํารา เร่ือง กระบวนการพัฒนาอนามัยชุมชน : แนวคิดและการปฏิบตัิ

ตําแหนงปจจุบัน : ผูชวยศาสตราจารย   ระดับ 8 หัวหนางานสงเสริมวิจัยและตาํรา   มนร.
: หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
: กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและผลงานสรางสรรค  คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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การศึกษาพยาบาลและการสาธารณสขุภาคใต

: สอนและนิเทศการฝกปฏิบัตงิานวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 20 ป
: ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ นิเทศการฝกปฏิบตัิงานวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน

โดยใชรูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวม 11 ป
: หัวหนาโครงการวิจัย ทุนสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิประจําป 2552    2 ช่ือเร่ือง
: นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICOHN 2007,UNESCO 2007
: วิทยากรดานการพยาบาลสาธารณสุข และการวิจัยใหแก บุคลากรสาธารณสขุ - การศึกษา

และผูบริหารสาธารณสุข ระดับตน 11 ป

ผลงาน : รางวัล ผลงานวิจัยดีเดนระดับประเทศ ในการประชุม วิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ป 2539 ในเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิปญญา เร่ือง
การใหบริการอนามัยโรงเรียน ระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
และปกติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

: ผลงานวิจัยดานการ จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลกั 4 ช่ือเร่ือง
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: หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
: กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและผลงานสรางสรรค  คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร






