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     องค์การบริหารส่วนตาํบลต้นโพธ์ิ



     องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

             -แรงบันดาลใจในการทาํงาน คอื มองเห็น

ถงึปัญหา ปัจจยัต่างๆ ทีท่าํให้มนุษย์น้ันมสุีขภาพ

ไม่แขง็แรง เจบ็ป่วยบ่อยๆ ต้องเสียเงนิไปซ้ือยามา

รับประทาน และไม่สามารถทีจ่ะมชีีวติทีย่นืยาว

            -ปัจจยัอกีประการหน่ึง คอื ชุมชนมคีวาม

เข้มแขง็ ให้การสนับสนุนร่วมมอื   

         



     องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

    นโยบายในการทาํงาน    

         1.นโยบายของผู้บริหารทีจ่ะดูแลด้านสุขภาพอนามยัให้กบั

ชุมชน

   2.มกีารจัดสรรงบประมาณไว้ในข้อบญัญตัแิต่ละปีให้มี

ความเพยีงต่อการดูแลประชาชน

   3.เตรียมบุคลากรทีเ่กีย่วข้องร่วมปฏบิัตงิาน

   4.เป็นชุมชนทีล่ดเส่ียงลดโรค

   5.ตดิตามและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ให้สําเร็จ

                       



องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ
การดาํเนินงาน NCDs ทีผ่่านมาปี 60

             สิงหาคม2559 – สิงหาคม 2560
1.มกีารประชุมคณะทาํงาน

2.มกีารรวบรวมข้อมูล,จัดลาํดบัความสําคญั

    3.ปัจจัยเส่ียงทีเ่ลอืกประกอบการดาํเนินงาน

    4.จัดทาํแผนงาน/แผนปฏิบัตกิารลดปัญหา

        



องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

ผลการดาํเนินงาน NCDs ทีผ่่านมาปี 60
             สิงหาคม2559 – สิงหาคม 2560

5.มกีารวางแผนปฏิบัตกิารชุมชนโดยใช้ทรัพยากร  

         มาร่วมดาํเนินงาน รพ.สต.,อสม.ฯ จิตอาสา

 6.มกีารกาํกบัตดิตามและประเมนิผลตามแผน

   7.วางแผนดาํเนินงานในปีต่อๆไป



     องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

       กระบวนการดาํเนินงานองค์กรหัวใจดี
     ดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ 2559 ถึงปจจุบัน
           โดยบรูการรวมกับหนวยงานตางๆ ที ่อาทิ รพ.สต.     

อสม. อช. สภา อกช. จิตอาสาหมูบาน   โดยมีพีเ่ลีย้งจาก
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  สํานักงานปองกันและ
ควบคุมโรค เขต 4 สระบุรี  และ สสจ.สิงหบรุี  สนับสนุน
วิทยากรใหความรู และอุปกรณตางๆ ทาํใหโครงการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา

    



     องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

                 การดาํเนินงานองค์กรหัวใจดี
     ดําเนินงานดานองคกรหัวใจดี จะเกิดผลอยาง

แทจริงไดนั้น เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

เปนสําคัญ  โครงการ/กิจกรรมที่ อบต.ตนโพธิ์ ได

ดําเนินการ เชน 

    - โครงการใหความรูดานสุขภาพ

    - กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทกุสัปดาห



องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ
      ผลการดาํเนินงาน NCDs ทีผ่่านมา ปี 60

                        ส.ค.59 – เม.ย.60
- การนําทรัพยากรมาร่วมในการดาํเนินงาน คอื

  การมส่ีวนร่วมกบัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

- กลุ่มของ อสม. ช่วยออกคดักรองทุกเดอืน

         - ดาํเนินการตามแผนชุมชน ซ่ึงได้จากการ

   ประชาคมหมู่บ้าน



การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน



     องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

    - การให้ความรู้ด้านสขุภาพของผูบ้ริหาร ข้าราชการ 

และพนักงานส่วนตาํบล พร้อมติดตามผล

    

                               



     กจิกรรมโครงการองค์กรหัวใจดี

        



ความเส่ียงของผู้ร่วมองค์กรหัวใจดี

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 30 คน

ความเส่ียงทีต่รวจพบ คอื.-
          1.โรคความดนัโลหิต         จาํนวน    3   คน

2.โรคไขมนั       จาํนวน   5   คน

3.โรคเบาหวาน     จาํนวน  1 คน

4.โรคอ้วน     จาํนวน   7  คน

          5.สูบบุหร่ี     จาํนวน   5   คน



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

ผลทีไ่ด้  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

รวมถงึให้มกีารออกกาํลงักายของพนักงานในองค์กร

    ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สุขภาพที่ดีขึ้น  มีความ

คล่องตัวในการทํางาน และสามารถบริการประชาชนอย่าง     

มปีระสิทธิผล คอื ตวัช้ีวดัทีสํ่าคญั

             ลดภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรค CKD CVD CBI:IHD 

NCDs ได้อย่างมปีระสิทธิผล

 



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

มีการ จัดประชุมเชิงปฏิบติัการ/กิจกรรม

โดย กรมควบคุมโรค สํานักโรคไมตดิตอ

                 ในวันที่  21  มีนาคม 2559

ณ องคการบริหารสวนตําบลตนโพธ์ิ



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
   โดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี

          เมื่อ 13 พฤษภาคม 2559

   - สงเสริมการสุขภาพที่ดีของพนกังาน

  ในสถานที่ทํางานใหมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก

  โรคภยัเบียดเบียน 



     องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

    มหันตภัยโรคไมติดตอเร้ือรังทําลายสุขภาพ

        กินอยางไรหัวใจดจีึงจะดี

           เทคนิคกิจกรรมออกกําลังกาย

                เทคนิคการลด บุหร่ี/เหลา



  กจิกรรม/ประชุมเชิงปฏบิัตกิาร องค์กรหัวใจด ี     

          



กจิกรรม/ประชุมเชิงปฏบิัตกิาร องค์กรหัวใจดี

          



องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

          



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ



กจิกรรมองค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ



กจิกรรมองค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ



กจิกรรมองค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

*ผลจากที่ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 และ

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดมาเปนพ่ีเล้ียง

และใหความรูในเร่ือง NCD สงผลให

    ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานในองคกรมีการพัฒนา 

และตระหนักถึงปญหาของโรค NCD มากขึ้น ปฏิบัติตนได

ถูกตองเรื่องการดูแลสุขภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปเผยแพรใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

       **ปัญหาโรคต่างๆ ในกลุ่มของพนักงาน 

1.โรคเบาหวาน   :  ใช้วธีิออกกาํลงักาย และเลอืก               

    รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์

2.โรคอ้วน  : สามารถลดอาหาร หวาน เคม็ มนั

    และมัน่ออกกาํลงักายอย่างสมํา่เสมอ 

3.โรคความดนัโลหิต :  ลดความเครียด อาหารเคม็ มนั

     ปรับอารมณ์  ปรับพฤตกิรรมการประทานอาหาร



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ

องค์การบริหารส่วนตาํบลต้นโพธ์ิ 
         ได้จัดกจิกรรมการตรวจคดักรอง  โรคเบาหวาน,

โรคความดนั, ช่ังนํา้หนัก  ผู้บริหาร ข้าราชการ และ

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการองค์กรหัวใจด ีของ อบต.

ต้นโพธ์ิ  ซ่ึงได้รับการสนับสนุนบุคลากร จาก  ผอ.รพ.

สต. ตาํบลต้นโพธ์ิ (1) และ (2) ในการดาํเนินการ

        



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ



     กจิกรรมตรวจสุขภาพ  องค์กรหัวใจดี



        กจิกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ องค์กรหัวใจดี



กจิกรรมออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ



กจิกรรมออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ
                           นายก อบต.ต้นโพธ์ิ

ออกกาํลงักายพร้อมกบัพนักงาน



กจิกรรมออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ



    กจิกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ



กจิกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ



กจิกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ



กจิกรรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพ



กจิกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน



กจิกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน



กิจกรรมออกเยี่ยมบานคนไข



กิจกรรมออกเยี่ยมบานคนไข



กิจกรรมออกเยี่ยมบานคนไข



กจิกรรมอบรมสมุนไพร ลูกประคบ



กจิกรรมอบรมสมุนไพร ลูกประคบ



องค์กรหัวใจด ีอบต.ต้นโพธ์ิ

      สรุป ปัจจยัเส่ียงต่อโรค  NCDs
      ไม่ออกกาํลงักาย, สูบบุหร่ีจัด, ดืม่สุราบ่อยๆ

   พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร  ตามใจตนเอง 

  ( การรับประทานอาหาร หวาน/ มนั/ เคม็/ เกนิปริมาณ     

ทีร่่างการต้องการใช้ในแต่ละวนั) จงึเส่ียงต่อการเกดิโรค

1.โรคอ้วน 2.โรคความดนัโลหิตสูง 3. โรคเบาหวาน

   4.โรคหัวใจขาดเลอืด   5.โรคหลอดเลอืดสมอง



องค์กรหัวใจ  อบต.ต้นโพธ์ิ

      ความประทบัใจและความภาคภูมใิจ

คอื 
-เพือ่นร่วมงานและประชาชนมสุีขภาพกาย

สุขภาพใจทีด่ ีและสามารถจดัการตนเองได้

-สามารถลดโอกาสการเกดิโรคตดิต่อเร้ือรังได้

-โครงการประสบความสําเร็จ สัมฤทธ์ิผล



องค์กรหัวใจด ี อบต.ต้นโพธ์ิ
 ก

จบการบรรยาย

องค์การบริหารส่วนตาํบลต้นโพธ์ิ
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