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1.หลักการและเหตุผล
โรคอ้วน (Obesity) คือ ภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันมากกว่าปกติ จากการได้รับพลังงาน
เกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ทําให้เกิดการสะสมพลังงานที่เหลือไว้ในรูปไขมันตามอวัยวะต่างๆ มีผลให้น้ําหนักตัว
เกินเกณฑ์ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ในปี พ.ศ.2552 ประชากรวัยผู้ใหญ่มีภาวะน้ําหนักเกิน 1.5 พันล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 10 (World Health Organization, 2004) จากผลการสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการ
ตรวจร่างกายในปี 2552 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมากกว่า 1 ใน 3 อยู่ในภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน
เพิ่มขึ้นสองเท่าตัว เมื่อเทียบกับในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (ปี 2534-2552) และจากข้อมูลเปรียบเทียบใน
ระดับภูมิภาคพบว่า คนไทยอ้วนสูงสุดเป็นอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) โดยความชุกสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 45 - 59 ปี
เป็นชาย ร้อยละ 28.4 และ หญิงร้อยละ 40.7 (ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา อ้างใน มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์,
2554) เกณฑ์วินิจฉัยโรคอ้วนที่นิยมใช้ ได้แก่ (Body mass index: BMI) โดยประเทศในทวีปเอเชียใช้เกณฑ์
ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, 2553)
สถานการณ์โรคอ้วนของประเทศไทย (ในปี พ.ศ.2552 - 2553) พบอัตราผู้ที่มีภาวะอ้วนใน
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวนร้อยละ 22.2 และ 36.5 ตามลําดับ (สถิติภาวะอ้วนลงพุง กรมอนามัย,
2560) และพบรายงานข้อมูลของเขตบริการสุขภาพที่ 3 พบอัตราผู้ที่มีภาวะอ้วนในปีดังกล่าว เท่ากับร้อยละ
20.9 และร้อยละ 41.1 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดกําแพงเพชร พบอัตราผู้ที่มีภาวะอ้วนในปี พ.ศ.
2557 - 2559 เท่ากับ ร้อยละ 24.90, 25.39 และ 26.04 ตามลําดับ ในขณะที่อําเภอทรายทองวัฒนาพบอัตรา
ผู้ ที่ มี ภ าวะอ้ วน ในปี พ.ศ.2557 – 2559 เท่ ากั บ ร้อ ยละ 27.93, 33.83 และ 35.87 ตามลําดั บ จะเห็ น ว่า

ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี และพบว่าอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร มีอัตราผู้ที่
มีภาวะอ้วนมากที่สุดในจังหวัด ซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ รับประทานอาหารมากกว่าที่ร่างกายใช้ การขาดการออกกําลังกาย และโรคอ้วนส่งผลกระทบให้
บุคคลมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ตามมา ได้แก่ กลุ่มอาการเมตาบอลิก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ข้อกระดูกเสื่อม โรคเกี่ยวกับถุงน้ําดี เป็นต้น (ฉันทชา สิทธิจรูญ, 2556)
จากปั ญ หาดั งกล่ าวข้างต้ น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สูงขึ้น และส่ งผลกระทบหลายด้ านคื อ ด้ าน
ร่างกาย ได้แก่ การทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ภาวะหัวใจขาดเลือด ผลกระทบด้านจิตใจ คือทําให้เกิดการ
ซึมเศร้าจากการเป็นโรค ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ผลกระทบด้านสังคม คือทําให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ชุมชนได้น้อยลง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา
เสียเวลาจากการขาดงาน รายได้ในครอบครัวลดลง ตลอดจนยังเป็นภาระต่อรัฐบาลที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การดูแลด้านเวชภัณฑ์อื่น
อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 3 ตําบล คือตําบล
ทุ่งทราย ทุ่งทอง และถาวรวัฒ นา มีประชากรทั้งหมด 16,473 คน แบ่ งเป็ นเพศชาย 8,224 คน เพศหญิ ง
8,249 คน เป็นชุมชนกี่งเมืองและชนบท มีปัญหาสภาวะสุขภาพส่วนใหญ่คือ โรคอ้วน มีกลไกทําให้เกิดโรคที่
เกี่ยวข้อง คือ โรคเบาหวานที่อ้วนลงพุง ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานปี พ.ศ. 2557 – 2559 อําเภอทรายทอง
วั ฒ นา จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 6.4, 7.5 และ 8.1 ตามลํ า ดั บ โดยสถานการณ์ อั ต ราผู้ ที่ มี
โรคเบาหวานอ้วนลงพุง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ร้อยละ
9.23, 11.42 และ 12.20 ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราสูงที่สุดในจังหวัดกําแพงเพชร (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร, 2560)
ระบบสุขภาพอําเภอทรายทองวัฒนา บริหารจัดการโดยผ่านคณะกรรมการประสานงาน
สุขภาพระดับอําเภอ (คปสอ.) โดยเป็นการทํางานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นหลักในการแสดง
บทบาทด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรค โดยมีผู้อํานวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน สาธารณสุข
อําเภอเป็นรองประธาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
ฝ่ายงาน ตัวแทนผู้ปฏิบัติรับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาปี 2558 อําเภอทรายทองวัฒนาประสบ
ผลสําเร็จในเรื่องของการดําเนินงานในการลดภาวะอ้วนในเด็กประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ปี
2559-2560 โดยได้รับการเผยแพร่รูปแบบการดําเนินงานในระดับชาติ ที่เรียกว่า “โชป้า แอน ชายป้าเกมส์”
และได้มีการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ โดยมีปัจจัยความสําเร็จคือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ
เอกชน ท้องถิ่น ศึกษาธิการ ศาสนาและชุมชน
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโรคอ้วนในเด็กแล้ว
แต่ก็ยังเป็นการดําเนินงานโดยมีสาธารณสุขเป็นแกนนําหลัก ยังไม่เคยได้ทําการวางแผนกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหาที่บริเวณต้นน้ําร่วมกัน มีเพียงแต่ไปแก้ไขปัญหาที่บริเวณปลายน้ํา จึงต้องการหาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ โดยมีปัญหาสุขภาพโรคอ้วนเป็นตัวนําเรื่องซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดโรคอื่น
ในประชาชนวัยทํางาน(15 ปีขึ้นไป) ประกอบกับปี พ.ศ.2559 – 2560 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ในการดําเนินการนําร่องคณะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต (District Health Board)
ประกอบด้ ว ยฝ่ ายปกครอง ท้ อ งถิ่ น วิ ช าการ ภาคเอกชนและประชาชน โดยมี น ายอํ า เภอเป็ น ประธาน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอําเภอเป็นรองประธาน และสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขานุการ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการที่จะประสบผลสําเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะต้องเกิดกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมจําเป็นต้องอาศัยข้อมูล และกลไกมีส่วนร่วมทุกอย่างเชื่อมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอําเภอ
ทรายทองวัฒนา โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพทีมแกนนําระบบสุขภาพ
อําเภอให้ มีความเข้าใจ รวมถึงการจัดการแบบเป็ นระบบ เพราะการพัฒ นาบุคลากร (Human Resourse
Development : HRD) เป็นหัวใจหลักขององค์กรทุกองค์กร ที่ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การให้มีความรู้
ความสามารถ เต็มใจปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ระบบสุขภาพ
อําเภอทรายทองวัฒนา จึงได้จัดทําโครงการประชารัฐร่วมใจ คนทรายทอง ห่างไกลโรคอ้วนขึ้น เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน และสามารถกําหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญ หาสุขภาพและจัดรูปแบบที่
เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส) และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การระบบสุ ข ภาพโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เครื อ ข่ า ยอํ า เภอ
ทรายทองวัฒนา ในการจัดการโรคอ้วนและลดการเกิดโรคเรื้อรัง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมแกนนําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Capacity Building : CB)ในการจัดการโรค
อ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง
3.กลุ่มเป้าหมาย
1) แกนนําหลักระบบสุขภาพอําเภอ จํานวน 25 คน ประกอบด้วย บุคลากรในโรงพยาบาลทรายทอง
วัฒนา (แพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนากร พยาบาล) จํานวน 15 คน และบุคลากรสาธารณสุขอําเภอ
(นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง) จํานวน 10 คน ทําหน้าที่ขับเคลื่อนกลไก
และสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอทรายทองวัฒนา
2) ภาคี เครื อ ข่ า ย คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อํ า เภอทรายทองวั ฒ นา จํ า นวน 21 คน
ประกอบด้วย นายอําเภอทรายทองวัฒนา (ประธาน) พัฒนาการชุมชน ปกครอง เกษตรอําเภอ ศึกษาธิการ
ผู้นําศาสนา นายกอบต. อสม. ผู้อํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอและ
ที ม สหวิ ช าชี พ ทํ า หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นกลไกการทํ า งานแก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพ และร่ า งกํ า หนดนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์
3) คณะทํางานจัดการระบบสุขภาพระดับหมู่บ้าน จํานวน 190 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน
แกนนําหมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนชมรมประจําหมู่บ้าน หมู่ละ 5 คน จํานวน 38 หมู่บ้าน ทําหน้าที่ร่วมขับเคลื่อน
วางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

4. พื้นที่ดําเนินการ
อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 3 ตําบล 38 หมูบ่ ้านได้แก่ ตําบลทุ่งทราย
ตําบลทุ่งทอง และตําบลถาวรวัฒนา หน่วยบริการ 1 รพช. 4 รพ.สต. และ 1 สสอ.
ตัวชี้วัด
ลําดับ
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ที่
1

เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการระบบ
สุขภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
อําเภอ
ทรายทองวัฒนา ใน
การจัดการโรคอ้วน
และป้องกันโรคเรื้อรัง

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1)เกิดการเปลีย่ นแปลง
1) จํานวนแกนนําและ 1) มีการนําวิธีการไปใช้ รูปแบบการจัดการโรคอ้วน
คณะกรรมการพชอ.เข้า ปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า 2)เกิดชุดความรู้และ
ร่วมโครงการตามที่กําหนด ร้อยละ 80
สามารถนําไปขยายผลไป
2) จํานวนครัง้ ที่เข้าร่วม 2) มีการต่อยอดภาคี
ยังพื้นที่อื่นได้
โครงการและกิจกรรม
เครือข่ายในการจัดการ
3) ดําเนินงานได้ตามเวลา ระบบสุขภาพ
ที่กําหนด
3) เกิดรูปแบบการจัดการ
4) เกิดยุทธศาสตร์การ ระบบสุขภาพ 1 ชุด
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ 4) มียุทธศาสตร์แต่ละ
ในการจัดการโรคอ้วนเพื่อ ตําบล ตําบลละ 1 ชุดใน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
โรค
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1) ความพึงพอใจของแกน
1) ความพึงพอใจของแกน นําหลัก ภาคีเครือข่ายที่เข้า
นําและคณะกรรมการพชอ. ร่วมโครงการ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

2

เพื่อพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
ทีมแกนนําและผู้มีส่วน 1) จํานวนผู้เข้าร่วม
1) ผลการประเมิน
1) เกิดรูปแบบการจัดการ
เกี่ยวข้อง (capacity ประชุมในการจัดการระบบ สมรรถนะแกนนํา
ระบบสุขภาพแบบมีส่วน
building : CB)ในการ สุขภาพระดับอําเภอ
2) มียุทธศาสตร์แต่ละ ร่วม
จัดการโรคอ้วนและ 2) จํานวนชุดความรู้ใน ตําบล ตําบลละ 1 ชุดใน 2) เกิดการขยายผลไปสู่
ป้องกันโรคเรื้อรัง
การพัฒนาศักยภาพทีม การแก้ไขปัญหาสุขภาพ ชุมชนอื่นๆ
แกนนํา
เชิงคุณภาพ
1) ข้อเสนอแนะและความ
พึงพอใจของทีมแกนนํา

5. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561

(รวม 1 ปี)

6. แนวทาง/แผนการดําเนินงานโครงการ
วัตถุประสงค์

ไตรมาส

การดําเนินงาน
1

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ 1.1 กําหนดโครงสร้างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ /
ระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
ของภาคีเครือข่ายอําเภอ
1.2 จัดลําดับความสําคัญของปัญหาในการแก้ไข /
ทรายทองวัฒนา ในการจัดการ ปัญหาสุขภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากพื้นทีแ่ ละ
โรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง ประชาชน
1.3 กําหนดและจัดทํายุทธศาสตร์ของอําเภอใน
การจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง
1.4 กําหนดตัวชี้วัด (KPI) และการทําพันธะสัญญา
ร่วมกัน
1.5 ถอดบทเรียนและนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.6 นําไปปฏิบัติจริง

2

3

4

/
/
/
/

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมแกน 2.1 กําหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทํางานแกน /
นําและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
นําในการจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง
(capacity building : CB)ในการ 2.2 พัฒนาศักยภาพโดยจัดอบรมให้ความรู้
/
จัดการโรคอ้วนและป้องกันโรค เกี่ยวกับ
เรื้อรัง
ความสําคัญของปัญหา
การเขียนโครงการ
เก็บรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการ
จัดทํายุทธศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันโรคอ้วนและ
ป้องกันโรคเรื้อรัง
2.3 สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายระดับอําเภอ
2.4 พัฒนาภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ตําบล หมู่บ้าน
โดยให้ออกแบบการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง ในแต่ละพื้นที่
เอง
2.4 สรุปผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

/
/
/

/

วัตถุประสงค์

ไตรมาส

การดําเนินงาน
1

2

2.5 ติดตามและกระตุ้นการดําเนินงาน
2.6 ประเมินความพึงพอใจ

3

4

/

/

7. ตารางกิจกรรมแผนการดําเนินงาน
เป้าหมายที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอําเภอ
ทรายทองวัฒนา ในการจัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. จัดลําดับความสําคัญของปัญหาใน เพื่อหาสาเหตุและความต้องการ รายงานสรุปการ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยรวบรวม ของพื้นที่
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
ข้อมูลจากพื้นที่และประชาชน
อําเภอ
กําหนดและจัดทํายุทธศาสตร์ของ เพื่อหามาตรการและนโยบายของ แผนยุทธศาสตร์
อําเภอในการจัดการโรคอ้วนและ พื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับอําเภอ 1 แผน
ป้องกันโรคเรื้อรัง
ของอําเภอ และรับรู้ร่วมกัน
กําหนดตัวชี้วัด (KPI) และการทํา
พันธะสัญญาร่วมกันและนําสูก่ าร
ปฎิบัติจริง

เพื่อหาตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
กระตุ้นการดําเนินงาน

หมายเหตุ

เป้าหมายที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมแกนนําและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง (capacity building : CB) ในการ
จัดการโรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1 กําหนดโครงสร้างและแต่งตั้ง เพื่อจัดการทํางานให้เป็นระบบ ผังโครงสร้างคณะทํางาน
คณะทํางานแกนนําในการจัดการ แบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
แกนนํา 1 ผัง
โรคอ้วนและป้องกันโรคเรื้อรัง
2. พัฒนาศักยภาพโดยจัดอบรมให้ เพื่อให้แกนนํามีความรู้ ทักษะที่ จํานวนแกนนําที่มา
ความรู้เกี่ยวกับ ความสําคัญของ จําเป็นในการสนับสนุนและนําไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
ปัญหา การเขียนโครงการ เก็บ ปฏิบัติ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ กว่าร้อยละ 80
รวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่และอําเภอได้
และการจัดทํายุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคอ้วนและป้องกัน
โรคเรื้อรัง
3. พัฒนาภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ที่
จํานวนแผนยุทธศาสตร์
ตําบล หมู่บ้าน โดยให้ออกแบบ สอดคล้องกับพื้นที่ และนําไปใช้ได้
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ จริง
เพื่อป้องกันโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง
ในแต่ละพื้นที่เอง
4. สรุปผลการดําเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและ
กระตุ้นการดําเนินงาน

เพื่อสรุปผลการดําเนินงานให้เกิด จํานวนชุดความรู้และ
การรับรู้และเปลี่ยนแปลงได้ และ นวตกรรม
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ประเมินความพึงพอใจของแกน เพื่อประเมินและทราบความรู้สึก มีคะแนนความพึงพอใจ
นําและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาคี ข้อคิดเห็น ในการดําเนินงานเพื่อ ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ
เครือข่าย ทุกภาคส่วนตลอดจนถึง แก้ไขปัญหาต่อไป
80
ระดับประชาชน

หมายเหตุ

9. หน่วยงานร่วมดําเนินการ
1) เครือข่ายสุขภาพทรายทองวัฒนา
2) แกนนําหมูบ่ ้าน หมู่ละ 5 คน
3) ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน
4) หน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้แก่ อาสาสมัครชุมชน ท้องถิ่น ปกครอง พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ
ศึกษาธิการ การศึกษานอกระบบ เป็นต้น
5)ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1) เกิดรูปแบบการจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และนําไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น
2) ทีมแกนนําและภาคีเครือข่ายอําเภอทรายทองวัฒนา มีศักยภาพมากขึ้น
3) ภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
4) เกิดแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ของอําเภอทรายทองวัฒนา
5) นํารูปแบบไปใช้ในการดําเนินงานอื่นได้

