
การพัฒนารปูแบบหมูบ่า้นปรับเปลีย่น 
พฤตกิรรมลดโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังแบบมสีว่นรว่ม  
        บา้นเหลา่พัฒนา  อ.นาหวา้ จ.นครพนม 

พจอ. ทนิณรงค ์เรทนู  

รพ.สต.ดอนศาลา  อ.นาหวา้ จ.นครพนม 
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• โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง เป็นปัญหาสขุภาพคนไทยทมีี
แนวโนม้รนุแรงขึน้ 

• บา้นเหลา่พัฒนา มปีระชากร 1342 คน                    
หลังคาเรอืนทัง้หมด 140 หลังคา 

• ปลกูผักกนิเอง 60 หลังคา ผูป่้วยโรคเรือ้รัง 98         
ผูส้บูบหุรี ่62คน  

•  มกีจิกรรมทางกายและออกก าลงักายนอ้ย(รอ้ยละ 40)   

• การบรโิภคผักและผลไมต้ามเกณฑม์าตรฐานมเีพยีง  
(รอ้ยละ 19) 

 

 
ทีม่า 
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กลุม่เสีย่ง 

ผูป่้วยราย
ใหม ่
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จ านวนกลุม่เสีย่งโรคเรือ้รังและผูป่้วยรายใหม ่
 ปี 56-58 



1. เพือ่พัฒนารปูแบบหมูบ่า้นปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคแบบมสีว่นรว่ม  

2. เพือ่ประเมนิรปูแบบหมูบ่า้นปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคแบบมสีว่นรว่ม  

 

 

เป็นวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม                                  
(Participatory Action Research)    

 

วัตถปุระสงค ์

รปูแบบการวจัิย 
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• กลุม่เสีย่ง จ านวน 31 คน(DM 17คน HT 14 คน)  

• ผูส้บูบหุรี ่25 คน 

• ประชาชนของ  บา้นเหลา่พัฒนา จ านวน 140 หลงัคาเรอืน 

• ชว่งเวลาตัง้แต ่ม.ค.- ธ.ค.2557 

 

 

1.  แบบสอบถามเฝ้าระวงัและเตอืนภยัสขุภาพ  

2.  แบบสมัภาษณ์พฤตกิรรมการบรโิภคผัก 

3. แบบสอบถามพฤตกิรรมการออกก าลงักาย 

4. แบบประเมนิการตดินโิคตนิ 

 

กลุม่เป้าหมาย 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย 
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ทฤษฏแีรงจงูใจในการป้องกนัโรค 

 

ทฤษฏแีรงสนับสนุนทางสงัคม 
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แนวคดิ/ทฤษฏ ี

-กระตุน้ใหก้ลวั 
-รับรูโ้อกาสเสีย่งตอ่โรค 

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

-รับรูค้วามหวงัด ีจรงิใจ 
-รูส้กึตนเองมคีา่ 

-ขอ้มลูขา่วสาร 
-ดา้นจติใจ 

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

http://www.nkp.moph.go.th/


1.  ฝึกทกัษะการเก็บและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 
ตามแบบสอบถาม 

2.  จัดเก็บขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่เสีย่ง
จ านวน 31 คน     คนโดยใชแ้บบประเมนิความ
เสีย่งและประเด็นค าถาม   

3.  รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  
4.  จัดเวทคีนืขอ้มลูใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่จัดท าแผน

แกปั้ญหา 
5.  ด าเนนิกจิกรรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
6.  ตดิตามประเมนิผล 

 

วธิกีารศกึษา 6 ขัน้ตอน  
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-ขัน้ตอนที ่1-3 เก็บรวบรมขอ้มลู 
-ขัน้ตอนที ่4 คนืขอ้มลู  
  

ท าแผนสขุภาพ 
ภาคเีครอืขา่ย 

การมสีว่นรว่ม 

คนตน้แบบเป็นแกนน า 
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ขัน้ตอนที ่4 คนืขอ้มลู 
  

 
ปัญหา บหุรี,่สรุา 
  

 
ท าแผน 

  

 
โครงการกนิผัก 
 รักออกก าลังกาย 
  

 
ปัญหา DM,HT 
  

 
ท าแผน 

  

 
โครงชมุชน ลด ละ 
เลกิบหุรี ่สรุา 
  

 
ขัน้ตอนที ่5 ด าเนนิกจิกรรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
    2 อ. งด 2 ส.  ชมุชนเสนอ 2 ปัญหา 
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ขัน้ตอนที ่5 ด าเนนิกจิกรรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
-สง่เสรมิการปลกู-กนิผัก 5 ส ีการออกก าลังกาย ในกลุม่
เสีย่งและคนทั่วไป 
 

 
รณรงค/์ประกวด 
   

 
-ชมุชนตัง้เกณฑค์ะแนนเอง 
-เป็นกรรมการเอง 
-ประเมนิไขวห้มู ่
 
   
ชมุชนมสีว่นรว่ม/ตืน่ตัว 
  

 
บา้นผูน้ าชมุชน 
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ท าดมีรีางวัล 
  



แปลงผัก 

ศนูยเ์รยีนรูพ้อเพยีง 

กลุม่ปุ๋ ยอนิทรยี ์

มอบรางวลั 
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สง่เสรมิการออกก าลงักาย ในกลุม่เสีย่งและคนทั่วไป 

ผูน้ า,คนตน้แบบ,อสม.  
ออกก าลงักายเป็นตวัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

มแีกนน าแตล่ะประเภท 

ชวนสมาชกิเขา้รว่ม 

มอบใบประกาศผูท้ีท่ า
ตอ่เนือ่ง 6 เดอืนขึน้ไป 
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แอโรบกิ 

รณรงคใ์ชจั้กรยานแทนรถเครือ่ง อปุกรณ์ทีช่มุชนคดิเอง 
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ถนนออกก าลงักาย 



    

โครงชมุชน ลด ละ เลกิบหุรี ่สรุา 
 
-คนืขอ้มลูผูส้บูบหุรีใ่หช้มุชน  
-รณรงคใ์หค้วามรู/้โทษ 
-ตัง้คณะท างาน ลด เลกิบหุรี ่
 

ใชร้ะบบพีเ่ลีย้งชว่ย 

ชวน,ชว่ยใหเ้ลกิบหุรี ่

ขยายเครอืขา่ยไปเรือ่ยๆ 

ประชมุคณะท างาน 
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พีเ่ลีย้ง 

(ผูส้บูบหุรี ่เลกิได ้1ปี) 

ชว่ยผูส้บูบหุรี ่

เลกิได ้

เขา้อบรม 
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หลักการพีเ่ลีย้งชว่ยเลกิบหุรี ่

http://www.nkp.moph.go.th/


พีเ่ลีย้งรว่มแลกเปลีย่น,ชวนเลกิบหุรี ่

นายอ าเภอนาหวา้ มอบใบประกาศ 

รณรงคข์ีจั่กรยานตา้นบหุรี ่
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    กจิกรรม กอ่น รอ้ยละ หลงั รอ้ยละ 

ปลกูผักกนิเอง (เป้าหมาย 140 
หลงัคาเรอืน) 60 42.86 106 75.71 

กลุม่เสีย่งกนิผักผลไมต้ามเกณฑ ์ 7 22.58 16 51.61 

 กลุม่เสีย่งมกีจิกรรมทางกายตาม
เกณฑ ์ 15 48.38 25 80.64 

ระดบั FBS กลุม่เสีย่งอยูใ่นเกณฑ์
ปกต ิ(เป้าหมาย  17 คน)     10 58.82 

ระดบั BP กลุม่เสีย่งอยูใ่นเกณฑ์
ปกต ิ(เป้าหมาย  14 คน)     11 78.57 

เลกิบหุรีไ่ด ้   (เป้าหมาย  25 คน)     7 28 

ขัน้ตอนที ่6 ประเมนิผล/ผลด าเนนิงาน 
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สรปุผลการพัฒนา 

เกดิผลลพัธเ์ชงิกระบวนการ     คอืมรีปูแบบการปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคแบบมสีว่นรว่มของชมุชนบา้นเหลา่พัฒนา      
แบบ 4 รว่ม ดังนี ้ 

1.รว่มทมีงาน 

2.รว่มรับรู ้
ปัญหา 

    3. 

รว่มด าเนนิงานและ
ประเมนิผล 

4.รว่มรับ
ผลประ 

โยชน ์
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สรปุผลการพัฒนา(ตอ่) 

เกดิ นวตักรรมดงันี ้

“ถนนออกก าลังกาย”  “พีเ่ลีย้งชว่ยเลกิบหุรี”่  



 
ขัน้ตอนการพัฒนาหมูบ่า้นปรับเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคแบบมสีว่นรว่ม  

                บา้นเหลา่พัฒนา   อ.นาหวา้ จ.นครพนม 
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ร่วมทีมงาน รว่มศกึษาขอ้มลูชมุชน ร่วมประชาคม/ท าแผนงาน 

ร่วมจดักิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

        Input 
-งบประมาณ 
-อปุกรณ์เคร่ืองใช้ 
-บคุลากร, วิทยากร 
-ศกัยภาพชมุชน 
-ปัจจยัสนบัสนนุ 

          Process 
1.เผ้าระวงั/ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
2.สร้างกระแสรณรงค์ 2อ 2ส 
3.(Health   literacy) 
-เข้าถึงข้อมลูสขุภาพ,รู้เท่าทนัสื่อ 

           Output 
1.มีการปลกูผกัปลอดสารพิษไว้กิน 
2.,พฤติกรรมออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ 
3.มีผู้ รับผิดชอบ 
4.ลด เลกิบหุร่ี 

 
 
-จดักิจกรรมออกก าลงักาย/ตัง้ชมรม 
-สง่เสริมปลกูผกัปลอดสารพิษ 
-จดักิจกรรมลด เลกิบหุร่ี 
 
 

 
 
-ท าต่อเน่ือง>6 ด.มอบใบประกาศ 
-จดัประกวดโดยประเมนิไขว้หมูบ้่าน 
 

 
ร่วมประเมินผลเป็นระยะ 

หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤตกิรรมลดโรค 

ร่วมปรับปรุงตอ่เน่ือง 



• สิง่ทีค่น้พบในการศกึษาครัง้นีค้อื การพัฒนาหมูบ่า้น
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคนัน้ ตอ้งใหช้มุชนมสีว่น
รว่มคดิ รว่มท าทกุขัน้ตอน ทีส่ าคัญตอ้งท าใหช้มุชนได ้
รว่มรับผลประโยชน ์ทีเ่ป็นจรงิจับตอ้งไดเ้ป็นรปูธรรม 
ถา้ยิง่รว่มมากก็จะใหค้วามรว่มมอืมาก 

 

 

 
อภปิรายผล 
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ขอบคณุภาคเีครอืขา่ย 

http://www.nkp.moph.go.th/

