
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคีเครือข่าย  กับ 

การด าเนินงานชุมชนลดเส่ียงลดโรคไมต่ิดต่อเร้ือรัง(CBI 

NCDs) 

การประชุมเชงิปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 
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พญ.จุรีพร คงประเสริฐ 



  

โรคปอดเรื้อรัง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคเบาหวาน 
มะเร็ง 

  

    

กิจกรรมทางกาย
ไม่เพยีงพอ 

การดื่มสุรา 
พฤติกรรมบริโภคอาหาร  

 การสูบบุหรี่ 

น้ าหนักเกิน,ความดันโลหิตสูง, 
น้ าตาลในเลือดสูง,โคเลสเตอรอลสูง  

4 ปัจจัยเสีย่งทางคลินิก  

4 ปัจจัยเสี่ยงทางพฤตกิรรม 

และสิ่งแวดล้อม 

4 กลุ่มโรค NCDs 

การตลาด สังคมเมือง ปัจจัยทางสงัคม สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

ขอบเขต ปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 
ต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4 กลุ่มโรค 4×4×4 models for WHO/UN 

 NCD prevention & control 



Set of 9 voluntary global NCD targets for 2025 
9 เป้าหมาย NCD ส าหรับ ปี 2568 จากปี 2553 (UN)  

 ปี 2573 ลดลง  1/3  (SDG) 
 

ลด 
การบรโิภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  

10 % 
 

ลด 
การบริโภคยาสูบ  

30 % 
 

ลด 
ภาวะ 

ความดันโลหิตสูง  

25 % 
 

ผู้ที่ CVD Risk 
>30%ใน 10 ป ี

ได้รับค าปรึกษา+/-

ยา  50% 

ลดตายก่อน
วัยอันควร
จากโรค 
NCDs  

25% 
 

 
ลด 

การขาดกจิกรรม 
ทางกาย  

10 % 
 
 

ลด 
การบรโิภคเกลือ/

โซเดยีม 

 30% 
 

ภาวะเบาหวาน 
และอ้วน 

ไม่ให้เพิ่ม 
 

PHC มียาและ
เทคโนโลยทีี่จ าเป็น
ครอบคลุมNCD 

80% 



มาตรการที่มีประสิทธิผล  



การกระจายของประชากร ตามระดับความเสี่ยง 

Ref :Renu Garg, MD, MPH, Medical Officer ,Noncommunicable Diseases  WHO Thailand 

5 % 70 % 25 % 
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มาตรการรายบุคคล เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต  

: การให้ยา การให้ค าปรึกษารายคน 
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โลหิตสูง 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลดลง 

110 

Ref :Renu Garg, MD, MPH, Medical Officer ,Noncommunicable Diseases  WHO Thailand 

ครึ่งหนึ่ง 
ของผป.รู้ตระหนักวา่ตนเอง
มีระดับความดันโลหติสูง
เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น(50%) 

ครึ่งหนึ่ง 
ของ ผป.ที่มีความตระหนัก 
สามารถคุมระดับความดัน
ได้ตามเป้าหมาย (25%) 

ค่าความดันโลหิตตัวบน(มม.ปรอท) 
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Ref :Renu Garg, MD, MPH, Medical Officer ,Noncommunicable Diseases  WHO Thailand 

 

มาตรการกลุ่มประชากร เพื่อลดโรคความดันโลหิตสูง : ลดการบริโภคเกลือ 
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มีพลังที่ส่งผล 

ต่อประชากรทัง้หมด 

 

115 124 132 141 149 158 166 175 183 192 200 

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับมาตรการ
รายบุคคล 

Small effect in many 
ขยับการกระจายของประชากรไปสู่ความเสี่ยงที่ลดลง 
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อิทธิพลของปัจจัยสังคมต่อประชากร 

อา้งอิง : ดร.นพ. ชยัสิริ องักุระวรานนท ์   ภาควิชาเวชศาสตรค์รอบครวั  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2/3 ลดลงจาก
มาตรการประชากร 

 

1/3 ลดลงจาก
มาตรการรายบุคคล 

มาตรการประชากร มาตรการรายบุคคล มาตรการประชากรและรายบุคคล 

การเสียชีวิต 

NCD control: use the right data to help link and guide policy 



Source: Frieden, T. A Framework for Public Heath Action: The Health 
Impact Pyramid. Am J Public Health. 2010; April; 100(4): 590–595. 



ระดับต่าง ๆ ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่สุขภาพ 

ปรับจาก epidemiology reviews, Gielen A.C.et al.Epidemiol Rev 2003;25,65-76 



ชุมชน :  ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม 

นโยบาย สังคม และเศรษฐกิจ : กฎหมาย กฎระเบียบ 

องค์กร สถาบัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว, เพื่อน  สังคม 

บุคคล : ความรู้, ทัศนคติ, ทักษะ 

Life Course 
ตลอดช่วงชีวิต 



START 

ชุมชน 

ลดเสี่ยง 

ลดโรค 

2550-

2554 

บูรณาการ* 

ชุมชนต้นแบบ  

คก.สนอง 

น้ าพระราชหฤทัย 

ในหลวงฯ 2555 

องค์กร 

หัวใจด ี

2559 

ชุมชน 

ลดเสี่ยง 

ลดโรค IHD 

(เทศบาล) 

2560 

ชุมชน 

ลดเสี่ยง 

ลดโรค NCDs 

(เทศบาล) 

2561 

∞ 

* ชุมชนลดเส่ียงลดโรค (กรม คร.) องค์กรไร้พุง (กรมอนามัย) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและต าบลจัดการสุขภาพ (กรม สบส.) 

Roadmap การด าเนินงาน ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (CBI) 



ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  
 



Concept CBI 
ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
ทุกระยะ 
 การมสี่วนร่วมวิเคราะห์ชุมชน 

บริบท: เศรษฐกิจสังคม,สถานะ
สุขภาพชุมชน 

 ก าหนดความส าคัญของประเด็น
สุขภาพ 

 วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนแก้ไข
ปัญหา  

     น าลงสู่ปฏบิัติ 
 บูรณาการมาตรการกับ

ขนบธรรมเนยีมประเพณี พัฒนา
กลุ่มตัวชี้วัด 

 ติดตามและประเมิน 

1.

วิเคราะห์   

ประเมิน

ชุมชน     

2.วางแผน 
3.ท าตาม

แผน 

4.ติดตาม

ประเมิน 

ผลงาน 
คณะท างาน
ขับเคลือ่น/

ทีม 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
การด าเนินงานชุมชนลดเส่ียงลดโรค 

ให้ความรู้และเสรมิ

ทักษะสร้าง

พฤติกรรม 

มาตรการสังคม/

นโยบายสาธารณะ/

พันธะสัญญา 

การจัดการ

สิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน 



เปล่ียน 

ค่านยิม ความเชื่อที่

ไม่ถูกต้อง 

 

เปล่ียน 

วถิชีีวติของคนใน

ชุมชน, 

 ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม

เสี่ยง 

ปรับ  

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อ 

ปรับ  

ระดับนโยบาย ช่วย

สนับสนุนการปรับ

สังคม สิ่งแวดล้อม 

ประสิทธิผลของ CBI 

  

Collective action 

Co-learning 

Cooperation 

Consultation 

Compliance 

Co-option 

ระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 COMMUNITY PARTICIPATION 



องค์กร (เทศบาล)หัวใจดี ปี 2559 



Goal 
 คนในองค์กรลดพฤติกรรมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงต่อCVD 
 ผลผลติขององค์กรไม่ลดลง 
 องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพดี 

ด้านโรคไม่ติดต่อ(CVD) 
 

องค์กรหัวใจดี 
 ด าเนนิกิจกรรมการป้องกัน 

ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
    ในองค์กร 
 ประกาศนโยบายด้านสุขภาพ ให้

เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี

สุขภาพดี 
 

กรอบการด าเนนิงานองค์กรหัวใจดีของเทศบาล  

สุขภาพดี 

ใช้ชุดเครื่องมือบันทึกการปฏิบัติตัวลดเสีย่ง 
และประเมินภาวะสุขภาพทุก 4 เดือน 

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
ชมรมสุขภาพ 

กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มเป้าหมาย
จากส ารวจ
ข้อมูลสุขภาพ 

อบรมให้ความรู้
ทักษะการปฏิบัติ

ตัวลดเสีย่ง 

กิจกรรม 

ประเมินผล 

BMI เกิน 
 pre DM ,  
pre HT,  
ไขมันสูง 

สื่อสาร 
รณรงค ์

ประเมินผลการด าเนินตามกระบวนการด าเนินงานองค์กรหัวใจด ี



พันธะสัญญา
ของผู้น า 

จริยธรรม
และคุณธรรม 

การมีส่วน
ร่วมของ
บุคลากร 

กระบวนการ/ขั้นตอน  การด าเนินงานในองค์กรหัวใจดี  

เพื่อสุขภาพท่ีดีของทุกคนในองค์กร 

3อ.2ส. 

ประเมินภาวะ
สุขภาพ 

พฤติกรรม 
สิ่งแวดล้อม อื่นๆ 

สื่อสาร
นโยบาย 

1.รวมพล/

ระดมคน 

2.จัดตั้งแกน

น า/คณะท างาน 

3.ประเมิน

สถานการณ์ 

4.จัดล าดับ

ความส าคัญ 
5.วางแผน 

6.ด าเนนิการ 

7.

ประเมินผล 

8.ปรับปรุง

แก้ไขต่อยอด 

แผนปฏิบัติการ 



ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค IHD (เทศบาล) 2560 



4. เราจะท าการปรับปรุงพัฒนาต่อไปอย่างไร และหวังผล
อะไรบ้าง 

5. จะใช้มาตรการอะไรเพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังสุขภาพต่อไป
อย่างต่อเน่ือง   

6. และประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

Prepare to mobilize 

1.  ภาวะสุขภาพของชุมชน 
2. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อสขุภาพ ท าไมถึงเกิด และเกิดได้
อย่างไร3. ปัจจุบันชุมชนด าเนินการด้านสุขภาพอะไรบ้าง 
    และ ระบบบริการสาธารณสุขด าเนินการอะไรบ้าง 

Explore the  
common issue  
& Set priorities 

Plan  
together 

Act  
together 

Evaluate  
together  

Organize 
 the community  

For action 



 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงานชุมชนลดเส่ียง
ลดโรค IHD (เทศบาล) ปี2560 

 

ประเมนิและวิเคราะห์ชุมชน 

เกี่ยวเนื่องกับ NCD 

ท าแผนชมุชน ร่วมกัน 

ในเวทีชุมชน 

ด าเนินงานตามแผนชุมชน 

ก ากับ ติดตามและ

ประเมนิผลการด าเนนิงาน  

แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 

CHANGE  
TOOL 

Plan needs assessment  
วางแผนส าหรับประเมินความ

ต้องการของชุมชน  

Conduct assessment 
ด าเนินการประเมินความต้องการ

ของชุมชน   

Review and rate data 

ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนข้อมูล 

Record&review consolidated data 

บันทึกและทบทวนขอ้มูล  

Develop action plan 

จัดท าแผนปฏิบัตกิารชุมชน  

Community Need Assessment 



ปรับนโยบาย 

Policy change 

ปรับโครงสร้าง 

System change 

ปรับสิ่งแวดล้อม 

Environmental change 

เพื่อลดปัญหาโรคหัวใจขาดเลอืด /โรคไม่ติดต่อ ในชุมชน  
ลดปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  

ต้องมกีารด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง 





ตัวอย่างการประมวลคะแนนและร้อยละของคะแนน
รวม 

ตัวอย่างการสรุปผลคะแนนร้อยละของข้อมูล 
จากการประเมินของภาคส่วนในชุมชน 

ตัวอย่างตารางข้อมูลกรดิ ส าหรับภาพรวมชุมชน 



แสดงตัวอย่างบันทึกส่ิงที่มีอยู่ในชุมชนและความตอ้งการของชุมชน  



สถานการณ ์ การจัดการปัญหาในปัจจุบัน การจัดการเพิ่มเตมิเพื่อให้ส าเร็จ (C1-C4) 
และมีความพร้อมระดับใด ( * -***) 

C1 ให้ขอ้มูล 
รณรงคส์ื่อสาร 

C2 ค้นหาจัดการโรค /
ความเสี่ยง 

C3 จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

C4 ประกาศ
นโยบาย 

ชุมชน รร วดั สถานท่ี

ท างาน 
อ่ืนๆ  

-ระบุ 

A1 

A2 

B1 

B2 
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหา  --ขนาดของปัญหาที่มากที่สุด 2 อันดับ 
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คก./กจิกรรมที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์ 

โอกาส ส่งเสริม
ให้ส าเร็จ  

อุปสรรค ผู้ขับเคลื่อนงาน งบประมาณ 
ทรพัยากร 

 

วัด
ความส าเร็จ
อย่างไร 

ชุมชน(ภาพรวม) 

วัด 

ตลาด ร้านค้า 

ศูนย์เด็กเล็ก 

โรงเรยีน  

สถานทีท่ างาน 

สถานประกอบการ 

สถานบริการสุขภาพ 

อื่นๆ เชน่ 
ร้านขายยา ชมรม 
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ชื่อ คก./
กิจกรรม 

ประกาศ
นโยบาย 

ปรับ 
โครงสร้าง 

ปรับ
สภาพแวดล้อม 

รณรงค ์
สื่อสาร 

อื่นๆ ผลลัพธ ์

ชุมชน(ภาพรวม) 

วัด 

ตลาด ร้านค้า 

ศูนย์เด็กเล็ก 

โรงเรยีน  

สถานที่ท างาน 

สถานประกอบการ 

สถานบริการ
สุขภาพ 

อื่นๆ เช่น 
ร้านขายยา ชมรม 
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ขอบคุณค่ะ 


