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คำนำ 
 

 

 การมีสุขภาพดี เริ่มต้นที่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง การที่จะมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องอาศัยตัวเราเองและการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
และชุมชนเป็นสำคัญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยให้ความสำคัญกับ
กรอบแนวความคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยา่งยั่งยืน 
 เอกสาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน เป็นความรู้ที่
เหมาะสมกับแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะเป็นประโยชนใ์นแงก่าร
ดำเนินงานเพื่อปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และหากเข้าใจถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ จะทำให้การ  
ส่งเสริมสุขภาพประสบผลสำเร็จ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายและ  
นำไปสูสุ่ขภาวะที่สมบูรณ ์ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร   
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อยา่งไร แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพโดยชุมชน และชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีลักษณะ
อยา่งไร 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์สำหรับแกนนำ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชนหรือเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนตอ่ไป 
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สุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี 

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ชุมชน : ขับเคลื่อนโดยแกนนำ 

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 สุขภาพระดับชุมชน 

ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ 

- พฤติกรรมบริโภคอาหาร 

- พฤติกรรมออกกำลังกาย 

- พฤติกรรมการจัดการ 

 ความเครียด 

- อื่นๆ  

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง พฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง/

พฤติกรรมเสี่ยง 

ตนเอง 

ครอบครัว 
ด้วย 

เกิดโรค : มะเร็ง ความดันโลหิตสูง 
 หัวใจและหลอดเลือด 
 เบาหวานและอื่นๆ 

สุขภาพ 
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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1.สุขภาพคืออะไร 
 

 สุขภาพดี เป็นเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีไม่สามารถ  

หยิบยื่นให้กันได้และไมส่ามารถซื้อได้ด้วยเงิน ถึงแม้จะร่ำรวย มีเงินทอง หากไมดู่แล

ตัวเองให้ดี เงินที่มีอยู่เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น สุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคน

ต้องสร้าง  

 การมีสุขภาพที่ด ี ไม่ได้หมายถึงน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

แต่หมายถึง การที่เราดูแลตัวเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เรื่อง   

การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผอ่น การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอน

สุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วย 

ซึ่งปัจจุบันจะพบเจอโรคและความเจ็บป่วยในคนใกล้ชิดตัวเรา อาทิ โรคมะเร็ง 

ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เบาหวานและอื่นๆ ดังนั้น การจะ

ป้องกันและลดโรค/ความเจ็บป่วยดังกล่าว ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพให้ถูกต้อง และการที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ต้องอาศัยตัวเราเอง 

และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเป็นสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริม 

สนับสนุนกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
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2.พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
 เปน็สาเหตุหลัก
 ของการเกิดปัญหาสุขภาพ/โรค
 

 

 อัตราปว่ยด้วยโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค ตั้งแต ่พ.ศ. 2548-2553   

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ได้แก ่โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ   

โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสาเหตุหลักสำคัญ ล้วนเกิดจาก

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ได้แก ่ 1.การบริโภคไม่เหมาะสม

ทั้งในส่วนของการบริโภคผักและผลไม้น้อย บริโภคหวาน มัน เค็ม

มากไปสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก2.การออกกำลังกาย

ไม่เพียงพอและ3.การมีอารมณ์ความเครียดเป็นต้น 
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พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

l บริโภค หวาน มัน เค็ม มากไป 

l บริโภคผักและผลไม้น้อย 

l การบริโภคอาหารไม่สะอาด 

พฤติกรรมการออกกำลังกาย 

l ออกกำลังกายน้อย ไม่เพียงพอ 

พฤติกรรมความเครียด 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

พฤติกรรมการล้างมือ 

l ไม่ล้างมือก่อนกินอาหารและ 

 หลังการขับถ่าย 

ปัญหาสุขภาพ/โรค

โรคไม่ติดต่อ 

l โรคเบาหวาน 

l  โรคความดันโลหิตสูง 

l โรคหัวใจ 

l โรคมะเร็ง 

l โรคหลอดเลือดสมอง 

l โรคอ้วน 

เป็นต้น 

โรคติดต่อ 

l โรคไข้หวัด/ ไข้หวัดใหญ่ 

l โรคอุจาระร่วง 

l วัณโรค 

เป็นต้น 

ความเชื่อมโยงพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ/โรค
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 พฤติกรรมสุขภาพเป็นการกระทำ การแสดงออกและท่าทีที่จะ

กระทำ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 

หรือชุมชน ซึ่งถ้ากระทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ จะก่อให้เกิด

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี 

แต่ถ้ากระทำในสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ จะก่อให้เกิดพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่พึงประสงค์อันเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ/โรคต่างๆ  

 

 

 

 

 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลส่งผลต่อสุขภาพที่เสื่อมถอย

ก่อนวัยอันควร และที่พบมากที่สุดคือ บริโภคผักและผลไม้น้อย ไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกาย ผักและผลไม้เป็นแหล่งวิตามิน แร่ธาตุและ  

ใยอาหารซึ่งเป็นผลดีตอ่สุขภาพ ใยอาหารจะทำให้อาหารผา่นทางเดินอาหารด้วย

ระยะเวลาที่สั ้นกว่าอาหารประเภทเนื ้อสัตว ์ จึงเป็นการ  

ลดเวลาที่แบคทีเรียในลำไส้จะสร้างสารกอ่มะเร็ง และใยอาหาร

ยังชว่ยลดคอเลสเตอรอลไมด่ีในเลือด ชว่ยให้การยอ่ย การดูดซึม

คาร์โบไฮเดรตจากอาหารช้าลง ทำให้น้ำตาลที่ถูกดูดซึมเข้า

กระแสเลือดเพิ่มขึ้นอยา่งช้าๆ  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล
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นอกจากนั้นยังพบวา่ มีการบริโภคหวานมันเค็มมากไป  

 

หวานมาก จะทำให้เกิดโทษและโรคอ้วน โรคเบาหวาน  

ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดขาดความสมดุล 

และความหวานยังทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 

และโรคไต  

 

 

 

มันมาก ไขมันจะสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เป็นโรคอ้วน 

โดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดไมด่ี ( LDL) มีมาก

เกินไปจะไปอุดตันเส้นเลือด และเป็นต้นเหตุของ  

โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูง 

และโรคมะเร็งบางชนิด  

 

เค็มมาก เกิดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เพราะ

รสเค็มทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำมากขึ้นจึงทำให้

เลือดในร่างกายไหลเวียนช้า ทำให้เกิดความดัน

โลหิตสูง หัวใจและไตทำงานหนักขึ้น  
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 จะเห็นว่าการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลต่อ

การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง ได้แก ่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วน เป็นต้น 
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พฤติกรรมการออกกำลังกายไม่เพียงพอหรือไม่ออกกำลังกาย  

 

 พฤติกรรมการออกกำลังกายไม่เพียงพอหรือไม่ออกกำลังกายเป็น

สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง อ้วนและ  

โรคมะเร็ง เนื่องจากการออกกำลังกาย เป็นการเพิ่มปริมาณเลือด ช่วยให้

หลอดเลือดไม่เปราะ มีความยืดหยุ่นดี ทำให้คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันที่จะ

ไปเกาะตามผนังหลอดเลือด เกิดการอุดตันลดลง ดังนั้น การออกกำลังกาย

อยา่งสม่ำเสมอ สัปดาหล์ะอยา่งน้อย 3-5 วัน วันละอยา่งน้อย 30 นาที จะชว่ย

ป้องกันโรคหัวใจ ทำให้ความดันโลหิตลดลง ช่วยลดน้ำหนักตัวและลดรอบเอว 

และนอกจากนั้นการออกกำลังกายทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ชว่ยลดความเครียด  
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พฤติกรรมความเครียด
 

 บุคคลเมื่อเกิดความเครียด จะแสดงออกทางร่างกาย จิตใจ และ

พฤติกรรม เชน่  

ทางร่างกาย : อัตราการเต้นของหัวใจและระบบการหายใจผิดปกติ ปวดศรีษะ 

ในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

โรคกระเพาะอาหาร  

ทางจิตใจ : ความเบื่อหนา่ย ความคิดเชิงลบ หลงลืม ไมใ่สใ่จ  

 

ทางพฤติกรรม : เบื่ออาหาร น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

พฤติกรรมดื่มสุรารว่มด้วย  

 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ดื่มสุรา  
 

 การสูบบุหรี่และดื่มสุราจะเกิดโทษต่อร่างกาย หลายประการด้วยกัน 

เชน่ เกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากดื่มมากความดันก็จะสูง 

ยิ่งดื่มมากยิ่งสูงมาก ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ   

และโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ที่ดื่มสุราเป็นปริมาณมากและเรื้อรังจะมีโอกาส

เป็นโรคหัวใจวาย และนอกจากนั้นการดื่มสุรายังมีผลทำให้สมองฝ่อก่อนวัย 

โรคตับแข็ง มะเร็งปาก ปอด หลอดอาหาร ตับอ่อนและคอ หากสูบบุหรี่ร่วม

ด้วยจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  
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พฤติกรรมการล้างมือ  

 

 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เชน่ หวัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ ่โรคหัด 

นอกจากจะติดต่อผ่านการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปแล้ว ยังติดต่อได้จากการที่

มือสัมผัสกับสิ่งของ เครื่องใช้หรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ปว่ย(น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือด) 

การปฏิบัติได้ง่าย มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงและ

ป้องกันการติดเชื้อก็คือ การล้างมือ นั่นเอง 
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3.พฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร  

ความรู้ 

การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ 

ทักษะที่จำเป็นต่อ 
การกระทำพฤติกรรม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ 

และพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

ระบบบริการสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างชุมชน 

มาตรการทางสังคม 

ปัจจัยภายนอก 

ของบุคคล 

ปัจจัยภายใน 

ของบุคคล 
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 ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก ่ ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ ทักษะที่จำเป็นต่อการกระทำพฤติกรรม เป็นต้น   

ซึ่งปัจจัยเหลา่นี้สง่ผลตอ่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ยกตัวอยา่งเชน่  

 _ เชื่อว่าการรับประทานน้ำตาล ของหวานช่วยให้สดชื่น เวลาที่เรา

รู้สึกเหนื่อย กระหาย ออ่นเพลียนั้น การดื่มน้ำหวานหรือกินของหวานๆ เข้าไป

จะทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นได้ ความคิดแบบนี้มีหลายๆ คนที่เชื่อเช่นนั้น   

แตใ่นความเป็นจริงแล้ว การกินของหวานหรือดื่มน้ำหวาน นอกจากจะไมช่ว่ยให้

หายจากอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรงแล้ว ยังจะทำให้ร่างกายเรายิ่งแย่ลงไปอีก 

เพราะเมื่อเรารับน้ำตาลเข้าไปในร่างกาย ร่างกายก็จำเป็นต้องใช้วิตามินบีร่วม

ในการเผาผลาญ และเมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะพร่องวิตามินบี ผลที่ตามมาก็คือ 

เหนื่อย ออ่นเพลีย ไมม่ีแรง และนอกจากนั้นผลระยะยาวที่เกิดจากการกินของ

หวานหรือดื่มน้ำหวานมากๆ ส่งผลให้เกิดโรคตามมา เช่น อ้วน เบาหวาน   

ดังนั้น ถ้าอยากสดชื่น ลองเปลี่ยนมาเป็นน้ำสะอาดๆ จะชว่ยได้ดีกวา่เยอะ 
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การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเป็นการสร้างต้นทุนทางสุขภาพที่ดี

จะช่วยป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ

อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี

 

 ปัจจัยภายนอกของบุคคล ได้แก ่ ระบบบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างของชุมชน มาตรการทางสังคม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหลา่นี้มีผลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ยกตัวอยา่งเชน่ 

 _ ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ ถ้าระบบบริการสุขภาพสามารถให้

บริการครอบคลุมขอบข่ายของการบริการอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านการ  

สง่เสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ประชาชนก็จะมีความรู้ด้านการสง่เสริมสุขภาพ 

มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้รับบริการการป้องกันโรค ประชาชนก็จะมี

ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อย และเมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการบำบัดรักษา หรือ  

มีความรู้ในการรักษาตนเองขั้นพื้นฐาน และได้รับการฟื้นฟูสภาพหลังการเจ็บปว่ย 

โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ก็ย่อมเป็นปัจจัย  

สง่เสริมสุขภาพ 

 _ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีการ

ออกกำลังกายจะต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสม มีลานกีฬาในการออกกำลังกาย

ในชุมชน หรือต้องการให้ประชาชนกินผักที่ปลอดภัย ต้องส่งเสริมให้ประชาชน

มีการปลูกผักและกินผักที่ปลูก หรือเลือกซื้อผักที่ปลอดสารพิษ เป็นต้น 
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4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 ได้อย่างไร... 
 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ตนเองและ  

การมีสว่นรว่มของครอบครัวและชุมชน 

ขับเคลื่อนโดย 

 

แกนนำปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพ 

ระดับชุมชน 

ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ 

ชุมชน 

ครอบครัว 

ตนเอง 

ด้วย 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง 
 

 การที่จะทำให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อนำไป

สู่การมีสุขภาพที่ดี บุคคลนั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรู้สึก 

ตระหนักจากภายในตนเองก่อน จนรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วยตนเอง โดยบุคคลนั้นต้องรับรู้ความสามารถของตนเองว่า ตนเองจะมี

ความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมาย วางแผนและ

กระทำพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

ข ้อมูลปัญหาของชุมชนเป็นฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแรงเสร ิมเพื่อ  

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่คนในชุมชนจะต้องมี

ส่วนร่วมตั ้งแต่ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือรับรู ้ปัญหาสุขภาพ  

ที่เกิดขึ ้นในชุมชน ร่วมคิด วางแผน หารูปแบบแนวทาง วิธีการ/กิจกรรม  

ในการดำเนินงานส่งเสริมให้เกิดการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ร่วมตัดสินใจ 

สรุปความคิดเห็น กำหนดวิธีการจัดกิจกรรม การใช้ทรัพยากร ร่วมทำ   

ร่วมดำเนินการ ร่วมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโครงการ  

ของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง ของกลุ่ม ของชุมชน ร่วมตรวจสอบ

หรือร่วมติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมในการดำเนินงาน  

ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมคิด 
ร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตาม 

ร่วมในการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ร่วมทำ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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5.แนวทางการปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรมสุขภาพโดยชุมขน 
 

 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน ต้องอาศัยการมี 
ส่วนร่วมและความรับผิดชอบของชุมชน ซึ่งชุมชนจะต้องมีความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ แต่การที่จะให้ระดับชุมชนมีส่วนร่วมและมีการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน จำเป็นที่ 
ต้องอาศัยแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน โดยแกนนำ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชนจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถจัดการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน โดยการใช้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ   
ได้เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  
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 แล้วใครล่ะ... 
 จะเป็นแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน  

 

 การค้นหาแกนนำเป็นขั ้นตอนสำคัญ สามารถพิจารณาคุณสมบัติ  

โดยทั่วไปของแกนนำอย่างคร่าว ๆ เช่น เป็นผู้กว้างขวาง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   

มีภาพลักษณ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจใฝ่รู ้อยู่เสมอ ตามทันข้อมูล  

ข่าวสาร คิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความคิดที่เป็นระบบ เป็นต้น หรืออาจ

จะเป็นบุคคลในชุมชนที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือระหว่างคนใน

ชุมชน เป็นที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง

เป็นทางการ มีตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายในการดูแลความ

ทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ สำหรับจำนวนแกนนำที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ

สภาพของชุมชนแต่ละแห่ง เช่น บ ้านหญ้าคา หมู ่ 7 ตำบลละหานนา   

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีกำนันตำบลละหานนา ผู้ใหญ่บ้าน และ  

แกนนำกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ ้าน ทำหน้าท ี่ เป็นแกนนำในการดำเน ินงาน  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน 
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 . . . . .ของแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน   

ในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน   

 

 

1. สร้างทีมงาน  

 

2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชน  

 

3. จัดทำแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

 

4. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

 

5. ประเมินผล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

  

  

ภารกิจหลัก 
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 การจัดตั ้งทีมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ

ชุมชน โดยมีแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน เป็นแกนหลัก  

ในการขับเคลื่อน และรว่มดำเนินการในพื้นที่ 

 

ใครบ้างที่มีส่วนร่วมเปน็ทีมในการขับเคลื่อน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน  

 

 ต้องเป็นทีมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น (ทั ้งในและนอกชุมชน)   

ซึ่งโดยทั่วไปในระดับท้องถิ่น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

ได้แก ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เกษตรอำเภอ/ตำบล สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำบล นักพัฒนากร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ  

แกนนำชุมชน ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. การสร้างทีมงาน 
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มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ข้อคิดเห็นและรับฟังปัญหาความจำเป็น 

และแสวงหาวิธีแก้ ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดการทำงานที่เน้นความต้องการ 

ของพื้นที่เป็นหลัก รวมทั้งให้ ได้แนวทาง 

ในการทำงานที่เหมาะสม 

เกิดการระดมสรรพกำลังและ 

แบ่งปันทรัพยากร 

เกิดการประสานการขับเคลื่อนกิจกรรม 

ทุกกิจกรรมในชุมชน 

ผลประโยชน์

ที่เกิดจาก

การมีส่วนร่วม

ของหลายภาคส่วน

ช่วยให้เกิดการเสริมสร้างทักษะและ 

ความรู้ ใหม่ๆ จากการประสานเทคโนโลยี 

สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 
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ตัวอย่างกระบวนการสร้างทีมงาน

 

 

 “หมู่2,3บ้านกลางตำบลม่วงงามอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี” 

 มีการคัดเลือกและแต่งตั ้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของชุมชนจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ผ่านเวทีประชาคม

หมูบ่้าน ซึ่งประกอบด้วย พระภิกษุ แกนนำชุมชน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญบ่้าน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่  

 1. วางแผนและดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ให้บรรลุ  

  ผลสัมฤทธิ์  

 2. สนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ ์ และอื่นๆ   

  เพื่อการดำเนินงานโครงการ 

 3. สร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการโครงการให้สามารถ  

  ดำเนินภารกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 4. ประสานกับหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน  

  โครงการ 

 5. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานปัญหา  

  อุปสรรค 
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 ในการว ิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเส ี่ยงต่อสุขภาพ  

ของชุมชน จะต้องใช้ข้อมูลของชุมชน ได้แก ่ ข้อมูลสถานะสุขภาพ/ข้อมูล

พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลปัจจัยที่เอื้อตอ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน่ 

ลานกีฬา แหล่งน้ำ แหล่งปลูกผัก แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ สื่อ/ช่องทางการ

สื่อสารสุขภาพ ข้อมูลองค์กรในชุมชน เช่น อสม. ผู้นำด้านสุขภาพ ชมรม/  

กลุ่มต่างๆ ข้อมูลความต้องการของประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนทำได้หลายวิธี ได้แก ่  

การประชุมกลุม่ การสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์เมื่อได้ข้อมูลจะต้อง

ทำการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ  

การจัดทำแผนและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้ 

2. 

1. 

2. 

3. 

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง 
ต่อสุขภาพของชุมชน 

l	ปัจจัยภายในของบุคคล	ได้แก่		
มีความรู้ไม่เพียงพอ	มีความเชื่อที่ผิดๆ	
ไม่มีทักษะในการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ		
l	ปัจจัยภายนอกของบุคคล	ได้แก่	
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	
กฎระเบียบ	มาตรการของสังคม	

ปัญหาสุขภาพสำคัญของพื้นที ่ คือ 

คือ	

คือ	

โรคอะไร		

โดยดูจากอัตราป่วย	อัตราตาย 

โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ	

มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 

พฤติกรรมอะไร 

มีปัจจัยแวดล้อมอะไร	

ที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพนั้น	
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 ทีมในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนจะต้อง
ร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน   
เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน โดยใช้กระบวนการมี
สว่นรว่มของประชาชนในชุมชน 

3. 

4. 

จัดทำแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ประชาชนเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยมีการจัดกิจกรรมและ  
จัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อตอ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 _ การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ปัจจัยภายในของบุคคล อาทิเช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในรูปแบบที่  
หลากหลาย เชน่ การเสวนาความรู้ด้านสุขภาพ การสาธิตความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้
เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคคลและเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จัดโปรแกรมด้านสุขภาพ 
เช่น โปรแกรมลดพุง งดบุหรี่ สุรา ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อให้ประชาชนได้ฝึก
ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
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 _ จัดปัจจัยแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดปัจจัยภายนอกของบุคคล เช่น ถ้าในแผนงาน/โครงการมี  
เป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย และการบริโภคผักและ
ผลไม้ การจัดปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องที่สำคัญได้แก ่
จัดหาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารสุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ตลอดเวลา   
มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นที่ศาลาประชาคมใน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ มีลานกีฬา/สถานที่สำหรับ  
ออกกำลังกาย มีแหล่งปลูกผักรวมของหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นที่วัดหรือโรงเรียน 
หรืออบต. ฯลฯ 
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5. การประเมินผล 

 การประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ชุมชน เพื่อนำข ้อมูลไปใช ้ประโยชน์ในการพัฒนา ควรมีการประเม ิน   
3 ระยะ คือ ประเมินก่อนเริ่มดำเนินการ ประเมินระหว่างดำเนินการและ
ประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีการประเมินผล 4 ด้านหลักๆ คือ 

 1.)ประเมินการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชน ได้แก ่ การประเมินว่า  
มีผู ้รับผิดชอบในการดำเนินงานหรือไม ่ มีแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือเปล่า มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง และมีอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาเหลา่นั้น  

 2.)ประเมินการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการ

ประเมินว่า มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนหรือไม ่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของประชาชนเป็นอยา่งไร 

 3.)ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยการประเมินว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับ

ชุมชน มีการจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อตอ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือไม ่

เชน่ ในแผนกำหนดไว้วา่ ในชุมชนต้องมีลานกีฬา/สถานที่สำหรับออกกำลังกาย 

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมออกกำลังกายให้กับคนในชุมชน ในขั้นการประเมินต้อง

ประเมินวา่ได้จัดทำสิ่งเหลา่นี้หรือไม่ 

 4.)ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยการประเมินความพึงพอใจ  

ของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประเมิน

ว่าประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน/

โครงการหรือไม ่
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2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและ 
 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชน 
 

4.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดปัจจัย 

ภายในของบุคคล 

ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

l	 ร่วมตรวจสอบ 
 /ร่วมติดตาม 

l	 ร่วมทำ/ 
 ร่วมดำเนินการ 

l	 ร่วมคิด 
l	 	ร่วมตัดสินใจ 

l		 ร่วมในการให้/  
 รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.2 จัดปัจจัยแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดปัจจัย 

ภายนอกของบุคคล 

 

1. สร้างทีมงาน 

การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม

3. จัดทำแผนงาน/โครงการ 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4. จัดกิจกรรม 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

5. ประเมินผล 



การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน 33

 ชุมชนที่มีการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในด้านการให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด/ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมทำ/ร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตามของ

ประชาชน/ผู้นำชุมชน/กลุ่ม/ชมรม/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   

(อสม.)/หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือของเครือข่าย  

ด้านสุขภาพในการดำเนินงานจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

จัดปัจจัยแวดล้อมที่ เอ ื ้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ  

สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วม  

ของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  

ในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ  

ที่ถูกต้อง รวมทั ้งลดความรุนแรงของโรค และไม่เก ิดผู ้ป่วยรายใหม ่ 

ในโรคที่สามารถป้องกันได้  

6.ชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 มีลักษณะอย่างไร...
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*ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
*ลดความรุนแรงของโรคและไม่เกิดผู้ป่วยรายใหม่ 

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

*สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

*จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพ 

การมีส่วนร่วมของ 
- ประชาชน/ผู้นำชุมชน/กลุ่ม/ 

 ชมรม/อาสาสมัครสาธารณสุข 

 ประจำหมู่บ้าน (อสม.) / 

 หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น 

- เครือข่ายด้านสุขภาพ 

*จัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

- ร่วมให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

- ร่วมคิด 

- ร่วมตัดสินใจ 

- ร่วมทำ/ร่วมดำเนินการ 

- ร่วมตรวจสอบ/ร่วมติดตาม 
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ชุมชน 

ประชาชน 
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ใช้พื้นที่เป็นฐาน

บูรณาการทุกภาคส่วน

สร้างกระบวนการเรียนรู้

สู่ชุมชนสุขภาพดี
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1. เรื่องสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร

ก. ไมม่ีความสัมพันธก์ัน ข. การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ทำให้มีสุขภาพดี 

ค. การมีพฤติกรรมที่ไมถู่กต้อง เป็นสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาสุขภาพ/โรค 

ง. ถูกทั้ง ข และ ค 

2. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร

ก. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง
เทา่นั้น 

ข. อาศัยการมีสว่นรว่มของครอบครัวในการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นสำคัญ 

ค. ปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง และการมี  
สว่นรว่มของครอบครัวและชุมชน 

ง. อาศัยการมีสว่นรว่มของครอบครัวและชุมชน 

3.การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชนควรมีส่วนร่วมในด้านใดบ้าง

ก. รว่มในการให้/รับรู้ข้อมูลขา่วสาร ข. รว่มคิด/รว่มตัดสินใจ 

ค. รว่มทำ รว่มตรวจสอบ/ติดตาม ง. ถูกทุกข้อ 

4. แกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานปรับเปลี่ยน 
 พฤติกรรมสุขภาพชุมชนอย่างไรบ้าง

ก. สร้างทีมงาน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและประเมินผล 

ข. สร้างทีมงาน วิเคราะหป์ัญหาสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงตอ่สุขภาพของชุมชน 

 จัดทำแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและประเมินผล 

ค. สร้างทีมงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ
และประเมินผล 

ง. สร้างทีมงาน จัดแผนงาน/โครงการ  
 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ

ประเมินผล 

5.ชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีลักษณะอย่างไร

ก. เกิดการมีสว่นรว่มของชุมชนและเครือขา่ย
สุขภาพในการดำเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

ข. มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และจัดปัจจัยที่เอื้อตอ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ค. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
ลดคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลและ
ลดความรุนแรงของโรคและไมเ่กิด  
ผู้ปว่ยรายใหม ่

ง. ถูกทุกข้อ 

คำถามท้ายบท 
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เฉลย

ข้อ 1 ง 

ข้อ 2 ค 

ข้อ 3 ง 

ข้อ 4 ข 

ข้อ 5 ง 
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ที่ปรึกษา 
 

ผศ.ดร. มณีรัตน ์ ธีระวิวัฒน ์  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.อนันต ์มาลารัตน์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา 

 

คณะผู้จัดทำ
 

นางวิมลศรี  อุทัยพัฒนาชีพ กองสุขศึกษา 

นางสาวธัญชนก  ขุมทอง กองสุขศึกษา 

นางพิณญาดา  อำภัยฤทธิ์ กองสุขศึกษา 

นางสาวกำไลทิพย ์ ระน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

นางสินีลักษณ ์ จิรสัตยส์ุนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
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กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

โดยชุมชน

ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย 
ด้วย...พลังขับเคลื่อนของชุมชน 
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