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¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ NCD áÅÐº·ºÒ·
·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ
(â´Â ¹¾.ÊÁªÒµÔ ÊØ̈ ÃÔµÃÑ§ÊÕ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅ´Í¹¾Ǿ  ÍÓàÀÍ´Í¹¾Ǿ  Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ)

นพ.สมชาติ สุจริตรังสี ผูอำนวยการโรงพยาบาลดอนพุด อำเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี เรียนจบดานเวชศาสตรครอบครัว และผานการอบรม
การจัดการระบบโรคเรื ้อร ัง (NCD System Manager) ร วมกับ
ผู อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดอีก 3 ทาน ทำใหเกิด
ประโยชนตอการจัดทำทีมหมอครอบครัวระดับจังหวัดมาก ตอมา
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเรื่อง NCD ผานกลไกของ 
NCD Board ระดับจังหวัด และทำใหเกิดความรวมมือกันพัฒนาการ
ลงทุนและสรางขอตกลงรวมกัน เรื ่องการพัฒนาระบบในภาพรวม 
การพัฒนาระบบการคัดกรองและการดูแลภาวะแทรกซอนตางๆ 
ของกลุมเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมทำงาน
เพื่อจัดการขอมูลและใหการดูแลทุกกลุมประชากรในพื้นที่เพื่อปองกัน
และลดความเสี ่ยง ลดภาวะแทรกซอนจาก NCD โดยทีมจัดการ
โรคเรื้อรังรวมกับการทำงานของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

·Õ่ÁÒ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ NCD ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
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การจัดการเรื่องการตรวจตา จังหวัดไดมีการจัดซื้อกลองเพื่อตรวจคัดกรอง
จอประสาทตา 4 ตัวสำหรับกองกลางของจังหวัดเพื ่อใหทุกเครือขาย
ได ใช ร วมกัน ถ าหากเปนกลองจะทำใหชาวบานได ร ับการตรวจ
จอประสาทตาโดยไมตองพึ่ง Out source โดยไดพัฒนาระบบสื่อสาร
และปรึกษา อานผลผานเว็บไซตที ่พัฒนาขึ ้นเพื ่อใช Upload รูปให
จักษุแพทยในโรงพยาบาลสระบุรีชวยกันอานจอประสาทตาใหคนไข
ทุกคนแลวสงผลกลับไปยัง Case Manager ของแตละอำเภอวา กรณี
ผูปวยรายนี้จำเปนตองตรวจตาเพิ่มหรือตองยิงเลเซอรหรือไม ซึ่งขอมูล
เหลานี ้จะนำไปสูการวางแผนซื้อเครื ่องเลเซอรมาใชในจังหวัดตอไป 
พรอมกันนั้นมีการพัฒนาความรูและศักยภาพเรื่องการถายจอประสาทตา
ใหกับเจาหนาที ่ เพื ่อใหเจาหนาที ่สามารถถายจอประสาทตาเองได 
โดยมีระบบการสะทอนและเรียนรู ร วมกันระหวางจักษุแพทยและ
ทีมเจาหนาที่ที่ถายภาพจอประสาทตาจากพื้นที่ตางๆ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ NCD àÃ×่Í§¡ÒÃµÃÇ¨µÒ à·ŒÒ äµ
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มีการพัฒนาเครือขายนักกายภาพบำบัดใน
จังหวัด ซ่ึงมีขอตกลงและการเรียนรูรวมกัน
จนนำไปสูการพัฒนาระบบดูแลเทาท้ังจังหวัด 
สวนในระดับอำเภอมีการผลิตเครื่องวัด
สุขภาพเทาเพ่ือใชกันเองสำหรับตรวจดูวา
คนไขมีแนวโนมท่ีจะเกิดแผลกดทับท่ีเทา
หรือไม นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรื่อง
รองเทาเบาหวานดวย

มีการจัดการคลินิกรวมกันในระดับ
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนรวมกันใหเปน
ระบบโดยมีระบบปรึกษาสงตอระหวาง
ท ีมหมอครอบคร ัวในพ ื ้นท ี ่ และ
แพทยผ ู  เช ี ่ยวชาญจากเคร ือข าย
โรงพยาบาลสระบุรี

¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃàÃ×Í่§¡ÒÃµÃÇ¨à·ŒÒ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃ× ่Í§¡ÒÃµÃÇ¨äµ 
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การจัดการโรคเรื้อรังในจังหวัดสระบุรีและนโยบายทีมหมอครอบครัวในทุกระดับ 
มีการทำงานที ่เช ื ่อมแนวคิดเพื ่อเกื ้อหนุนใหโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.
ทำงานเชื่อมกันไดงายขึ้น สวนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงานของทีมหมอครอบครัว
ไดมีการพัฒนาทั้งหมด 3 ระยะ โดย 

เรียนรูรวมกันจากกรณีการดูแลรายบุคคล ครอบครัว เพื่อนำไปสูการ
สรางระบบการทำงานรวมกับเครือขายในพื้นที่ มีการวางแผนรวมกับ
เครือขายในการจัดการสงตอและรับคนไขกลับบานใหเหมาะสม 
รวมทั้งตอรอยนโยบายทีมหมอครอบครัว (FCT/ Primary care กับ 
Service Plan ทุกสาขา ตลอดจนการสรางระบบงานที่รองรับการ
ทำงานเพื่อลดโรค ลดเสี่ยง และลดพิการ เพิ่มคุณภาพการดูแล NCD 
ทั ้งระบบ โดยทีมบริหารจัดการระบบ NCD รวมกับการดูแลโดย
ทีมหมอครอบครัวในพื้นที่

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

ÃÐÂÐ·Õ ่ 1

ÃÐÂÐ·Õ ่ 2

ÃÐÂÐ·Õ ่ 3

เร่ิมจากการออกไปทำความเขาใจใน
แตละอำเภอวาทีมหมอครอบครัว
คืออะไร ทำอะไรเพื ่อเสริมสราง
ศักยภาพ และสรางความเชื่อมโยง
ของทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ 
ระดับครอบครัวและระดับชุมชน 

เปนเรื่องของการนำกรณีศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนา
ทีมหมอครอบครัวในแตละอำเภอใหม ีความเข าใจเร ื ่องการใช 
หลักเวชศาสตรครอบครัว ความเปนองครวมของการดูแลคุณภาพ 
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(â´Â ¤Ø³ÅÀÑÊÇÑ²¹� ÈØÀ¸à¹ÊÃ�»ÙÃ´Ò ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ 
ÊÊÍ.ºÒ§º‹Í Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ)

   อำเภอบางบอไดรับโจทยเรื ่อง DHS ในป 2556 แนวคิดแรกเริ ่มในตอนนั ้นคือ 

“ตองปรับเปลี ่ยนทัศนคติของคนทำงานใหได ก อน” โดยเร ิ ่มตนจากเจาหนาที ่  

สสอ.กับเครือขาย สิ ่งแรกที ่ทำคือเจาหนาที ่ สสอ. และเครือขาย 2 ตำบลไดแก

ตำบลคลองดานกับตำบลคลองสวนไดไปดูงานที่บานจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง เรื่องการดูแล 

และการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชนใหหันมาพึ่งตนเอง จนไดบทเรียนกลับมาพัฒนา

พื้นที่ โดยมองวาอำเภอบางบอเปนชุมชนเมือง มีเรื ่องของงบประมาณดานสุขภาพที่

ทองถิ่นมีสวนรวมมากกวา 10 แหง ซึ่งถือวาเปนงบประมาณที่มาก ตอมาจึงมีการทำ 

MOU ระหวาง นายอำเภอ อปท. และ รพ.สต.เพื่อนำงบประมาณกองทุนสุขภาพ

ตำบลระดับพื้นที ่ออกมาสนับสนุนการทำงานโครงการตางๆ เพื ่อสุขภาพ ทำให 

อปท.กลายฟนเฟองหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพชุมชน 

º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹à¢µàÁ×Í§

º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ NCD 
ÍÓàÀÍºÒ§º‹Í Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
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    ตอมาในชวงปลายป 2556 มีการระดมนักวิชาการ หัวหนา รพ.สต.มาคุยกันวา
ป 2557 DHS บางบอ จะมีการดำเนินงานอยางไร จนกระท่ังไดขอสรุป 3 องคประกอบ
ของแผนการดำเนินงานป 2557 ที่จะตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน ดังนี้

  1.  service plan เรื่องระบบสงตอ ระบบการดูแลโรคเรื้อรัง ระบบตาง ๆ และ แนวทาง
มาตรฐานการดูแล (Clinical Practice Guideline) ในการประเมินมาตรฐานตามแนวทาง
การทำงานคุณภาพบริการปฐมภูมิ Primary Care Award (PCA) 
  2.  PCA มีการจัดทำ Timeline ในการพัฒนาโปรแกรมการทำงาน มีระบบงานที่กำหนด
รวมกันและเครือขายองคกรเขามารวมดวย 
  3.  DHS มีการเรียนรูจากการทำโครงการแบบ One District One Project เพื่อทำให
กลไกตางๆ เห็นเปาหมายและทำงานรวมกันในระยะแรก ตอมามีการจัดการสุขภาพ
แบบย่ังยืนโดยทำเร่ืองการปองกันโรค NCD มีการคุยเร่ืองการทำงานตามกลุมวัย (WECANDO) 
และการจัดระบบที่เกิดจากการทำ MOU กับทองถิ ่นทำใหมีงบประมาณสำหรับการ
การจัดทำตนแบบ “model บานหลากสี” ซึ่งเปนโครงการที่จะแทนสภาวะสุขภาพของ
คนในบานดวยแถบสีหลากหลายที่ติดอยู หนาบานเพื ่อใหชุมชน ทองถิ ่น (ผานกลไก
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่) และเจาหนาที่ในหนวยบริการสุขภาพรับรูขอมูล
และใชในการดำเนินงานตอเนื่อง
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Service Plan PCA DHS

-ÃÐººÊ‹§µ‹Í
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+
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Model
ºŒÒ¹ËÅÒ¡ÊÕ
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¡Í§·Ø¹+Í»·.
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»‚ 2557 ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ´Ñ§¹Õ้
1.  มีการดำเนินการในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ แลวขยายผลรูปแบบออกไปยังตำบลอื่น  

    เพ่ิมจากตำบลคลองสวน เปนตำบล คลองดาน ตำบลบางพลีนอย และดำเนินการจัดทำ 

   “ธรรมนูญสุขภาพตำบล” นำรอง มีการประกาศใชธรรมนูญสุขภาพตำบลคลองสวน

2.  ประสานความรวมมือ กับ อปท. โดยเนนรูปแบบโครงการที่เปนรูปธรรม

3.  ปรับระบบงานหนวยบริการสุขภาพ รพ.สต. และโรงพยาบาลแมขาย ผูปฏิบัติงานพรอม

4.  พัฒนาทีมสุขภาพที่มีความรูความชำนาญ สหวิชาชีพ

5.  พัฒนาระบบขอมูล DATA Center ระดับอำเภอ   นำเคร่ืองมือ My PCU เขามาใชงาน

6.  ระดมแนวคิดกลุมยอย สูแนวคิดระดับตำบล เพื่อตอบโจทยตามบริบทพื้นที่ 

 

¨Ñ§ËÇÑ´

CUP/ÊÊÍ.

CUP/ÊÊÍ.

CUP/ÊÊÍ. Summary reports
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»‚ 2558 ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ´Ñ§¹Õ้

1.  Model บานหลากสี ไดรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
คลองดาน เปนโครงการที่ทำให อสม. ไดแบงโซนกัน รูกลุมเปาหมายชัดเจนดวย
การติดปายสัญลักษณหนาบาน โดยแผนรองแถบสีจะใชสีท่ีแทนหมูบาน สวนแถบสี
สติ๊กเกอรจะแทนกลุมเปาหมาย ซึ่งก็คือสีมวง แทนคนทอง, สีชมพู อายุ 0-5 ป, 
ส ีน ้ำเง ิน ผ ู ส ูงอายุ , ส ีส ม เบาหวาน, ส ีแดง ความดันโลหิตสูง, ส ีเหลือง 
ผูปวยจิตเวช, สีเขียว คนพิการ ทำให อสม. และ เจาหนาที่ไดมีโอกาสทำงาน
รวมกันในพื้นที่มากขึ้น (ปจจุบันโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนเปนการทำภายใต
บทบาทของทีมหมอครอบครัวแทน) 

(ปายสีแสดง
สถานะสุขภาพ
ที่ติดอยูหนาบาน)
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2. รับผิดชอบงาน “สะอาดกายเจริญวัย” ตามนโยบายของนายอำเภอบางบอ ภายใต
แนวนโยบายของโครงการ “สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญงาม สะอาดบานเจริญเมือง”

 3. ทำโครงการป นเพื ่อพอ 
“ปนเพื่อหัวใจคนไทยแข็งแรง” 
 มีการรวมตัวกันเปนชมรม

4. สอน อสม.จัดทำแผนท่ีเดินเทา 
เพื่อจัดทำแผนพับสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ และเปนการ
สรางสายสัมพันธกับชาวบาน 

5.  นำสมุนไพรเขามาใชลดความดันและเบาหวาน โดยมี นายก อบต. นายกเทศบาล 
อ.คลองดานสนับสนุนงบประมาณ และมีการจัดมหกรรม “กิน อยู  คือ สมุนไพร” 
ในพื้นที่ตลาด 
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6.  จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ประเด็นสุขภาพ “การจัดการสุขภาพแบบย่ังยืนเพ่ือปองกัน
โรค NCD” ผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้นคือ 
- อัตราปวยรายใหมจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดลง จากปงบประมาณท่ีผานมา 
  (DM  รอยละ 0.20 HT รอยละ 0.77) 
- รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตไดดี 
  เกินรอยละ 50 (DM  รอยละ 45.82 HT รอยละ 45.11) 
- สัดสวนผูปวยนอกโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน มารับบริการใน ศสม. และรพ.สต. 
  เทียบกับโรงพยาบาลแมขาย (จากการเปรียบเทียบสัดสวน รพ.สต. : รพ. ผลคือ 
  DM 46.3 : 53.3 HT 41 : 58.75)
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á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2559 
1.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เนน วัยเรียน และ ผูปกครอง 
2.  ดำเนินการตำบลจัดการสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพตำบล
3.  การนำหลักระบาดวิทยามาวิเคราะหเชิงระบาด 
4.  จัดทำ Mapping กลุมประชากร ตามปงปอง 7 สี เพื่อกำหนดกิจกรรมใหเหมาะสม
    ตามชุมชนและการรวมกลุมของประชาชน

(รายงานปงปอง 7 สี)

áÂ¡ GIS µÒÁ»�§»Í§ 7 ÊÕ
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5.  คนหาผูปวย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพิ่มอีก 10% จากจำนวนผูปวยที่ขึ้นทะเบียน
ของหนวยบริการ โดยทีมหมอครอบครัว

(แผนที่แสดงผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

ËÑÇË¹ŒÒ·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

¤ÇÒÁ´Ñ¹

ÍÊÁ. ·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

¡ÓË¹´¡Ô¨¡ÃÃÁ ª‹Ç§àÇÅÒ ãËŒàËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ»ÃÐÇÑ¹

àºÒËÇÒ¹áÅÐ¤ÇÒÁ´Ñ¹
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6.  หมอครอบครัว ดูแลคนในพื้นที่ตามหลักเวชศาสตรครอบครัว โดยประเมินตามหลัก 
in-home-sss อันประกอบดวย Immobility, Nutrition, Housing, Other people, 
Medications, Examination, Safety, Spiritual, Services

ËÑÇË¹ŒÒ·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

ÍÊÁ. ·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

µÔ´ÊÑ§¤Á

µÔ´ºŒÒ¹
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¼ÙŒ»†ÇÂ·Õ่¨Ðà¡Ô´»˜ÞËÒÃØ‹¹µ‹Íä» 
(New Generation) ã¹à´็¡

·ŒÍ§¶Ô่¹¡Ñº¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹

¨Ø´à´‹¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹ÍÓàÀÍºÒ§º‹Í

ซึ่งมีการถายทอดนวัตกรรม “เกมสบิงโกโภชนาการพาหุนสวย” ที่ รพ.สต.เปร็ง พัฒนา
จนไดรับรางวัล นำมาถายทอดให อสม. จากนั้น อสม.จึงชวนเด็กและผูปกครองมา
เลนเกมส เพื่อทำใหเด็กรูวาจะตองดูแลตัวเองอยางไร สวนผูปกครองก็จะรูวาตอง
จัดอาหารใหเด็กอยางไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งการ
แกปญหาภาวะโภชนาการต่ำและภาวะโภชนาการเกินในเด็ก 

ทองถิ่นในอำเภอบางบอ ใหความสำคัญ
กับการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
สุขภาพเปนอยางมาก  เชน การลงพื้นที่
เยี ่ยมผูปวย และการมอบชุดอุปกรณ
การดูแลสุขภาพใหกับผูปวย  

โครงการตางๆ เกิดจากการผลักดันในพื้นที่ ไมไดเกิดจากการกำหนดของ สสอ. สสอ.มี
หนาท่ีสนับสนุนและจัดการระบบใหมีความสมบูรณ รพ.สต.จะเปนฝายคิดและขับเคล่ือน
งานตามขอมูลในบริบทของพื้นที่เอง  บทบาทของทีมหมอครอบครัวในบริบทของ
อำเภอบางบอเริ่มตนจากการคิดคนและทำงานรวมกันของกลุมตางๆ ในชุมชน ทองถิ่น 
ภายใตการสนับสนุนของเครือขาย รพ.สต.และ สสอ.ในฐานะผูสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานอยางตอเนื่องและตรงความตองการของเครือขายในพื้นที่
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¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹à ỐÁ 
ÊÙ‹·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
(â´Â ¤Ø³ÊÁºÙÃ³� ÍÔ¹ÊØ¾ÃÃ³Õ ¼ÙŒª‹ÇÂ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ 
ÊÊÍ.ÍÑÁ¾ÇÒ Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ)

   ÍÓàÀÍÍÑÁ¾ÇÒ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 12 µÓºÅ ÁÕâÃ§¾ÂÒºÒÅªØÁª¹ 30 àµÕÂ§ 
Ã¾.Êµ. 17 áË‹§ ÁÕ¡Í§·Ø¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 13 áË‹§ (ÁÕ 12 µÓºÅ áµ‹ÁÕ Í»·. 13 áË‹§) 
ÁÕ¾ÂÒºÒÅàÇª»¯ÔºÑµÔ 21 ¤¹¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙ‹ã¹ Ã¾.Êµ.¤Ãº·Ñ้§ 17 áË‹§ ·ÓãËŒÁÕµŒ¹·Ø¹ã¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ 

แตเดิมจะเปนเรือนริมน้ำธรรมดา แตในปจจุบันสังคมอัมพวาเปล่ียนแปลงไป กลายเปน
อำเภอที ่มีทั ้งสังคมชนบทแบบชัดเจนในตำบลที ่อยู หางไกล เชน ตำบลยี ่สาร 
ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลปลายโพงพาง วัดประดู และมีโซนในเมือง ซึ่งไดแก
ตำบลอัมพวา ที่นี่จะเปนแหลงทองเที่ยวที่มีรถติดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
เทศกาลรถจะติดมากเปนพิเศษ ดวยเหตุน้ีจึงทำใหวีถีชีวิตของคนท่ีน่ีเปล่ียนไป ซ่ึงสงผล
ตอสุขภาพ ทำใหมีแนวโนมการเกิดโรคเร้ือรังท้ังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน
ทุกปตั้งแตป 2555 เปนตนมา ดังนั้นความทาทายในการทำงานคือจะทำอยางไรจึง
จะสามารถจัดการปจจัยเส่ียงตางๆ ไดอยางสอดคลองกับวิถีชุมชน และทำอยางไรจึงจะ
สามารถพัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนได 

ÅÑ¡É³ÐªØÁª¹ã¹ÍÓàÀÍÍÑÁ¾ÇÒ 
áÅÐ¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 
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จากการดำเนินงานโครงการ “อำเภอสุขภาพดี” ต้ังแตป 2556 เปนตนมา ทำใหคิดไดวา
การที่จะทำใหอำเภอมีสุขภาพดีจะตองเริ่มตนจากการทำใหตำบลมีสุขภาพดีและมี
ความเขมแข็งเสียกอน ดังนั ้นจึงไดเริ ่มตนชักชวนเครือขายในอำเภอมาสราง 
“ตำบลสุขภาพดี” รวมกันทั้ง 12 ตำบล ในป 2557 โดยมีพื้นที่ที่เขารวมทำงาน
ตำบลสุขภาพดีทั้งหมด 5 ตำบล ไดแก ตำบลทาคา ตำบลยี่สาร ตำบลเหมืองใหม 
ตำบลบางชาง และตำบลบางนางลี่ จากนั้นจึงไดเริ่มมีการวิเคราะหพื้นที่โดยการ
เชิญองคกรชุมชน กำนัน ผูใหญบาน รวมท้ัง อสม. และเจาหนาท่ีสาธารณสุขท้ัง 5 ตำบล 
มาประชุมรวมกัน เพื่อวิเคราะหตั้งแตเรื่องวิถีชุมชน ปญหาเรื่องการทำมาหากิน 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับที่มาของปญหาสุขภาพ เมื่อวิเคราะหออกมาแลวผลปรากฎวา
ทุกคนใหความสำคัญกับการแกไขปญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
เปนอยางมาก

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹§Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹
âÃ¤àºÒËÇÒ¹áÅÐ¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§

¾×้¹·Õ่
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ

5 µÓºÅ (·‹Ò¤Ò  ÂÕ่ÊÒÃ àËÁ×Í§ãËÁ‹ ºÒ§ªŒÒ§ ºÒ§¹Ò§ÅÕ่)

Flowchart

ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÅØÁ

1. ¡ÒÃÊÃŒÒ§¾ÅÑ§ªØÁª¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªØÁª¹Å´àÊÕ่Â§
2. â¤Ã§¡ÒÃÃÇÁ¾ÅÑ§ÊÒÁÑ¤¤Õ »¡»‡Í§ÇÔ¶ÕÊØ¢ÀÒÇÐªØÁª¹
   (Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§/»†ÇÂ
3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ¾Ñ²¹Ò¤ÅÔ¹Ô¡NCD¤Ø³ÀÒ¾

1. »�›¹âµÊØ¢ÀÒ¾¶ÇÒÂ¾ÃÐ.
2. ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÅ´àÊÕ่Â§Å´âÃ¤
3. âÃ§à¨à¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾
4. ÁÔ¹Ô¤Í¹àÊÃÔµ  
5. Ê×่Í 5 ·Ó 5 äÁ‹

6.¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒã¹µÑÇ¤¹
à¾×่Í¡ÒÃ¡Ô¹ ÍÂÙ‹ à»š¹ ã¹¡ÒÃ
»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁµÒÁÇÔ¶Õ
ªÕÇÔµä·Â

ÇÔà¤ÃÒÐË�
ÃÐºº¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹

ÇÔà¤ÃÒÐË�
¢ŒÍÁÙÅ
ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ 

¡ÓË¹´
à»‡ÒËÁÒÂ
(target)ã¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

ÁÒµÃ¡ÒÃ

á¼¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
¾×้¹·Õ่

Å´ new case HT, DM
Å´¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§  HT, DM

Å´ÀÒÇÐá·Ã¡«ŒÍ¹
àª×Í่ÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ¼ÙŒ»†ÇÂ HT, DM

1. ÊÃŒÒ§ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ·Õ่àÍ×้Í
2. ÊÃŒÒ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ
   ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ
3. ÊÃŒÒ§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

4. ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
5. à¾Ô่Á¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ÃÐ´Ñº
6. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ´ÙáÅµ¹àÍ§
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   ตอมาจึงไดเร่ิมมีการคิดหาทางแกไขปญหารวมกันโดยการทำแผนชุมชน 3 แผน คือ 
1 การสรางพลังชุมชน 2. การสงเสริมสุขภาพกลุมเส่ียง / ผูปวย และ 3. การพัฒนา
ระบบขอมูล พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ 
   จากแผนโครงการทั้ง 3 แผนนี้ไดกอเกิดความรวมมือกันในการขับเคลื่อนทั้ง
ภาคประชาชนและเจาหนาท่ี โดยแตละตำบลจะขับเคล่ือนไปพรอมๆ กัน จากน้ันจะ
มีการนำผลการดำเนินงานมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน

มีแผนการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการจัดการสุขภาพตามวิถีชีวิตของชุมชน
คนเหมืองใหม โดยจะรวมการจัดการสุขภาพหลายเร่ือง ไมไดเฉพาะเจาะจงแคเร่ือง NCD 

µÓºÅàËÁ×Í§ãËÁ‹ 

เน่ืองจากชุมชนน้ีชอบเร่ืองรองรำทำเพลงจึงไดมีการเนนเร่ืองการทำส่ือวีดีโอเผยแพร
ลงใน YouTube เร่ือง NCD มะเร็งเตานม และการจัดการวัยตางๆ 

µÓºÅÂÕ่ÊÒÃ 

มีตลาดนัดทาคา ซ่ึงเปนตลาดความรูท่ีเร่ิมจากงานอาหารปลอดภัย แตสุดทายชาวบาน
ก็เห็นรวมกันวานอกจากอาหารปลอดภัยแลว ยังตองรวมถึงอาหารเพ่ือสุขภาพ 
อาหารเพ่ือลดเส่ียงลดโรคดวย 

µÓºÅ·‹Ò¤Ò  

เน่ืองจากในพ้ืนท่ีมีวัดจำนวนมา จึงเลือกทำในวัดกอน โดยมีการจัดทำโครงการปนโต
สุขภาพ สำหรับถวายพระ ซึ่งนอกจากถวายพระแลวคนที่ไปทำบุญในวัดก็ไดรับ
ประทานอาหารเพ่ือสุขภาพดวย 

µÓºÅºÒ§ªŒÒ§  

เนนเร่ืองของการพัฒนาสุขภาพของแกนนำชุมชน  
µÓºÅºÒ§¹Ò§ÅÕ่   
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• จัดต้ังคณะกรรมการระดับอำเภอเพ่ือขับเคล่ือนงานและเปนท่ีปรึกษาในระดับอำเภอ
• จัดต้ังคณะกรรมการระดับตำบลเพ่ือขับเคล่ือนงานและเปนท่ีปรึกษาในระดับตำบล
• จัดต้ังทีมหมอครอบครัวระดับหมูบานเพ่ือเปนทีมดำเนินงาน
• จัดอบรม Mini Case Manager  แกพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติจากทุก รพ.สต. 
  เพ่ือเช่ือมตอการดำเนิน NCD จาก CUP สู รพ.สต.ทุกแหงและสูทีมหมอครอบครัว
  ระดับตำบลและระดับหมูบาน 

¡ÒÃàª×่ÍÁâÂ§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÙ‹·ÕÁËÁÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

àª×่ÍÁâÂ§ÃÐºº
¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ´ÙáÅ
¼ÙŒ»†ÇÂÃÒÂ¡ÅØ‹Á
ÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅ
áººÊËÊÒ¢Ò
¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§
ÀÒÇÐá·Ã¡«ŒÍ¹
¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ
Ê‹§µ‹Í Role model
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ
´ÙáÅµ¹àÍ§

¡Ô¹¢ŒÒÇ¡ÅŒÍ§ 
à´Ô¹äÇ ËÒÂã¨ªŒÒ
¡ÒÃá¾·Â�
ÇÔ¶Õ¸ÃÃÁ 
(ËÁÍà¢ÕÂÇ)
¸ÃÃÁªÒµÔºÓºÑ´
(ËÁÍºØÞªÑÂ)

»�›¹âµÊØ¢ÀÒ¾
¶ÇÒÂ¾ÃÐ.
ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ
Å´àÊÕ่Â§Å´âÃ¤
âÃ§à¨à¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾
ÁÔ¹Ô¤Í¹àÊÃÔµ  
Ê×่Í 5 ·Ó 5 äÁ‹

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁÃÙŒã¹
µÑÇ¤¹à¾×่Í
¡ÒÃ¡Ô¹ ÍÂÙ‹ 
à»š¹ ã¹¡ÒÃ
»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
µÒÁÇÔ¶ÕªÕÇÔµä·Â
µÓºÅàËÁ×Í§ãËÁ‹

ÊÃŒÒ§ÀÒ¤Õ
ÃÐ Ñ́ºµÓºÅ
àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
¡ÒÃãªŒ·Ø¹
·Ò§ÊÑ§¤Á¡Åä¡
¡Í§·Ø¹ÊØ¢ÀÒ¾µÓºÅ
ÈÖ¡ÉÒÇÔ¶ÕªØÁª¹
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ-
¡ÒÃ«×Í้¢Í§µÅÒ´¹Ñ́

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ
¾Ñ²¹Ò¤ÅÔ¹Ô¡
NCD ¤Ø³ÀÒ¾

¡ÒÃÊÃŒÒ§¾ÅÑ§ªØÁª¹

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ÊØ¢ÀÒ¾
¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§/
»†ÇÂ



á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹»‚ 2559  

24

จะมีการขยายผลจาก 5 ตำบลนำรอง 
ไปสูการจัดการทั้ง 12 ตำบล สวน 
M in i  Case  Manage r  ทำท ั ้ ง  
12 ตำบลอยู แล ว จากนั ้นก็จะมี
การเชื ่อมไปสู ท ีมหมอครอบครัว 
เพื ่อใหเร ื ่องทั ้งหมดนี ้กลายเปน
เร ื ่ องเด ียวก ันในเช ิ ง เป าหมาย
และกลไกการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
ของระบบทั้งในเครือขายบริการและ
เครือขายพัฒนาการขับเคลื่อน NCD 
ในชุมชนโดยภาคีชุมชน ทองถิ่น 



àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹ 
µÓºÅàËÁ×Í§ãËÁ‹ 
(â´Â ¤Ø³àÂÒÇÅÑ¡É³� ÍÃÑÞÃÑµ¹�âÊÀ³ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ 
Ã¾.Êµ.ºŒÒ¹¤ÅÍ§àËÁ×Í§ãËÁ‹ ÍÓàÀÍÍÑÁ¾ÇÒ Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ)

ºÃÔº·ªØÁª¹ 
การนำนโยบายลงไปสูการปฏิบัติไมใชเรื่องงาย เพราะวาบริบทของแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน 
บริบทพื้นที่ของตำบลเหมืองใหมจะประกอบไปดวย 10 หมูบานเล็กๆ ที่อยูในเขตชนบท 
ตำบลเหมืองใหมมีประชากรเพียง 4,426 คน  มีลักษณะเปนบานสวนมีน้ำลอมรอบ 
เปนเมือง 3 น้ำ คือมีน้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกรอย เมือง 3 นาก็คือนาขาว นาเกลือ และนากุง 
และเปนเมือง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต และอิสลาม และมีความม่ันคงทางดานอาหารสูงมาก 
นอกจากนี้ตำบลเหมืองใหมยังมีทั้งเขตเทศบาลและ อบต.อยูในตำบลเดียวกัน อีกทั้งยังมี 
รพ.สต. 2 แหง โดยทั้ง 2 รพ.สต.จะรับผิดชอบทั้งเขตเทศบาลและ อบต. ทำใหตองมี
วิธีจัดการหาทางออกท่ีเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนใหมากท่ีสุด 
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹µÓºÅàËÁ×Í§ãËÁ‹ 
ÁÕ¡ÒÃãªŒá¼¹·Õ่·Ò§à´Ô¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�  

เพื่อใหเกิดภาพรวมของตำบลสำหรับนำมาจัดการสุขภาพวิถีชุมชนโดยการสราง
เครือขายดานสุขภาพ และการผลักดันใหชุมชนสรางระบบเฝาระวังอยางรอบดาน 
มีการใชมาตรการทางสังคม จากนั้นก็จึงมีการขยับมาจัดการความรูในชุมชน 
และติดตามประเมินผลโดยชุมชนเอง ซ่ึงถือเปนการทำงานโดยชุมชนอยางแทจริง 
สวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจะใชผลลัพธของการทำงานเปนตัวตั้ง แลวสื่อสารให
ชุมชนไดรับทราบ วาจะทำงานน้ันใหสำเร็จไดอยางไร ตัวช้ีวัดความสำเร็จคืออะไร 
จะเร่ิมทำเม่ือไหร ใครเปนคนทำ งบประมาณไดมาจากไหน และใครเปนเจาภาพ 

¼Ñ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹µÓºÅàËÁ×Í§ãËÁ‹

á¼¹·Õ่·Ò§à´Ô¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÇÔ¶ÕªØÁª¹

ÊÃŒÒ§ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

ÊÃŒÒ§ÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§/ÁÒµÃ¡ÒÃ·Ò§ÊÑ§¤Á

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒâ´ÂªØÁª¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ´ÂªØÁª¹
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º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ª‹Ç§·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ 

   จะมีการเขาไปในชุมชนเพื่อเก็บขอมูลเปนตัวเลขสำหรับนำมาทำเปนสถิติ จากนั้นจึงได
มาคิดตอวาจะทำอยางไรถึงจะสามารถสื่อสารขอมูลออกมาเปนภาพได จึงไดคิดที่จะให
ชุมชนเปนผูวาดแผนที่สุขภาพชุมชนออกมา โดยของบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. 
จากนั้นจึงไดระดมตัวแทน จาก 10 หมูบาน ประกอบดวย อบต. ผูใหญบาน กำนัน 
และภาคประชาชน รวมทั้ง อสม.มาชวยกันทำแผนที่ โดยมีเจาหนาที ่สาธารณสุข
เปนพี่เลี้ยง ซึ่งแผนที่นี้จะสามารถบอกไดวา อสม.แตละคนดูแลสุขภาพบานไหนบาง 
คนในแตละหมู บ านใครปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนโรคหัวใจ 
เปนโรคเกาท เปนคนพิการ ติดเหลา ติดบุหรี่ ชุมชนก็จะชวยกันวาดภาพแผนที่-ระบายสี 
และลงชื่อผูปวยเหลานี้ลงไปในแผนที่

   ขณะที่ทำแผนที่เสร็จ ไดมีคนหนึ่งทักขึ้นมาวา หมู 3 เปนหมูบานเล็กๆ มี 50 กวา
ครัวเรือน แตมีแค 2 ครัวเรือนที่ไมมีสัญลักษณของคนปวย คนพิการหรือติดเหลา
ติดบุหรี่ติดอยู คนจาก 9 หมูบานที่มาชวยกันทำแผนที่ก็ไดมาชะโงกดู จากนั้นแตละคน
ก็กลับมาดูแผนที่หมูบานของตัวเอง วามีจำนวนผูปวยมากนอยเพียงใดเปนผูปวย
ประเภทใดบาง นี่คือผลสำเร็จของการสื่อสารดวยภาพที่เกิดขึ้นจากการนำตัวเลข
มาแปลงเปนแผนที่จนทำใหชาวบานเห็นภาพวาในชุมชนมีคนปวยมากนอยเพียงใด
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   จากนั้นก็ไดกลับมาวิเคราะหกันวาภัยเงียบที่เกิดขึ้นในชุมชนมาจากสาเหตุอะไร 
จนไดขอสรุปวามาจากการกินอาหารที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค เนื่องจากในพื้นที่
มีตนทุนเรื่องของกินสูง คือ 1.มีกะทิที่ไดจากสวนมะพราว ชาวบานจึงติดกินแกงคั่ว
มากกวาแกงสม 2.มีน้ำตาลมะพราว ชาวบานจึงชอบกินขนมรสหวานจัดที่ทำจาก
น้ำตาลมะพราว 3.สามารถหาปลาไดเอง จึงนิยมนำมาถนอมอาหารดวยเกลือ 
รสชาติยิ่งเค็มยิ่งชอบ  

   ตอมาชุมชนก็ไดสะทอนออกมาวา อยากใหมีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและ “ปรุง” 
ดวยรสชาติที่พอดี  ในขณะเดียวกันสถาบันโภชนาการไดใหงบประมาณสนับสนุน
การทำเรื ่องความมั่นคงทางดานอาหาร เนื่องจากวาตำบลเหมืองใหมเปนพื้นที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ สวนกรมสนับสนุนบริการจากกระทรวงสาธารณสุขก็เขามา
ชวยทำเรื่อง “ปลูก – กิน”  
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   หลังจากน้ัน ไดมีการสราง “ฐานการเรียนรูชุมชน” โดยดึงเด็กและเยาวชนเขามามี
สวนรวม และเปดเปน “ชุมชนแหงการเรียนรู” ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหวาง
หมูบานและหนวยงานจากภายนอก ดังนั้นชุมชนจึงตองใฝหาความรูเพื่อที่จะสามารถ
ถายทอดใหกับผูที่เขามาเรียนรูได 

   นอกจากนี้ยังมีการทำแผนโครงการที่ไดจาก CUP เรื่องการใหผูประกอบการลด
หวานมันเค็ม แตแผนการก็ลมเหลวเพราะผูประกอบการไมใหความรวมมือ จึงตอง
มาใชวิธีปรับที่ความคิดคนในชุมชนใหหันมาใสใจเรื่องการสรางสุขภาพที่ดีแทน 

   ตอมามีคนในชุมชนทักวาโครงการที่ทำมาทั้งหมดลวนเปนเรื่องที่หมออยากทำ 
หมอไมเคยถามชุมชนซักคำวาชุมชนอยากทำหรือไม จึงไดมีการสอบถามกลับวาอยาก
ใหทำอะไร ชาวบานก็ไดตอบกลับมาวาใหมาดูเรื่องของความเจ็บปวย จึงคิดวานาจะ
ตองเริ่มที่การแกไขเรื่องความเจ็บปวย เพราะความเจ็บปวยคือความทุกขของชาวบาน 
แตก็ไดทำเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควบคูไปดวย โดยออกแบบ
กิจกรรมตางๆ ไดแก 1.การสแกนความสวยความหลอ ดวยผลของน้ำหนัก 
น้ำตาลในเลือด และความดันโลหิต 2.การสแกนเสนเอ็นในรางกาย เปดคายเรียนรูโยคะ 
3.การสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ เชน ผัดผักรวมไมใสน้ำมัน ใชเกลือแทนผงปรุงรส 
เปนตน จากนั้นจึงไดมีการสรุปภาพรวมใหคนทำงานไดรับทราบวาจะบูรณาการงาน
อยางไร ใครจะเปนเจาภาพทำเรื่องอะไรบาง กอนที่จะโยงไปที่เรื่องหมอครอบครัว 
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   สุดทายก็จะมีการสื่อสารกับชุมชนวากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเหลานี้ 
เจาหนาที่สาธารณสุจจะทำกับคนที่ยังมีแรงไมเจ็บปวยมากสามารถเดินมาทำกิจกรรมได 
สวนผูปวยหนักที่เปนผูปวยติดบานติดเตียงเจาหนาที่จะไปชวยกันดูแลใหถึงที่บาน  

   âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾µÓºÅ¤ÅÍ§àËÁ×Í§ãËÁ‹
¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ

à¾×่Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐ·Õ่ÂÑ่§Â×¹ (Food Based)

µŒ¹·Ø¹
´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ

ÊÃŒÒ§ÃÐºº
à½‡ÒÃÐÇÑ§
ÊÃŒÒ§ÀÒ¤Õ
à¤Ã×่Í¢‹ÒÂ

´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

·Ø¹Ã‹ÇÁã¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

¤ÇÒÁÃÙŒªØÁª¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡
- ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
- Ê¶ÒºÑ¹âÀª¹Ò¡ÒÃ
   ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÍÒËÒÃ

  ¡Ô¹

  »ÅÙ¡»ÃØ§

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ
¢Í§ªØÁª¹
ÁÒµÃÒ¡ÒÃ
·Ò§ÊÑ§¤Á
â´ÂªØÁª¹

ªØÁª¹
¡ÒÃ¼ÅÔµ ÍÒËÒÃ

»ÅÍ´ÀÑÂ
¤ÇÒÁ
ËÅÒ¡ËÅÒÂ

¡ÒÃºÓÃØ§ àÁ¹Ù·ŒÍ§¶Ô่¹ 
(Ê×º¤Œ¹)
àÁ¹ÙÊØ¢ÀÒ¾
(Å´ËÇÒ¹ 
ÁÑ¹ à¤็Á)
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  á¼¹·Õ่·Ò§à´Ô¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

Ã¾.Êµ
ÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐ  ÊØ¢ÀÒÇÐ
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