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นวัตกรรม 

โครงการต าบลแม่ปะลด หวาน มันเค็ม 
 

1. หลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการ  

 ด้วยต ำบลแม่ปะมีผู้ป่วยด้วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง มีจ ำนวนสูงข้ึนทุกปี  รวมถึงผู้ที่มี

ควำมเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มเป็นโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง มีจ ำนวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแม่ปะร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและกลุ่มผู้น ำชุมชนภำยในต ำบลจึงได้ร่วมกันประชุม

เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชนในต ำบลให้หันมำสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภำพ

โดยเฉพำะอำหำรที่อำจก่อเกิดโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง  ซึ่งอำหำรที่มีรสหวำน มันเค็ม  อำหำร

ประเภทนี้จะก่อให้เกิดเป็นโรคดังกล่ำว เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเตือนให้ประชำชนให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับสุขภำพ

ของตนเอง องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแม่ปะและกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะจึง

ได้จัดท ำโครงกำรดังกล่ำวข้ึน 

        
2. วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ  
 
 1.เพื่อให้ประชำชนสำมำรถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรบริโภคอำหำรที่มรีส หวำน  มัน เค็ม    ลงได ้

 2.เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเตือนให้ประชำชนหันมำสนเกี่ยวกบัเรือ่งสุขภำพของตนเอง  

 
3. เป้าหมายและความส าเร็จ  

 ประชำชนภำยในต ำบลแม่ปะหันมำสนใจในกำรบริโภคอำหำรลด หวำน มัน เค็ม  มำกขึ้น  เมื่อมีงำน

อวมงคลเกิดข้ึนในหมู่บ้ำนใด เจ้ำภำพในกำรจัดงำนงดกำรเสริฟ ชำ กำแฟ  ขนมหวำนในงำน  งดเครื่องดื่ม    . 

แอลกอฮล์    สูบบุหรี่  กำรพนัน   งดกำรวำงขวดน้ ำปลำบนโต๊ะรับแขก   งดจุดธูปในงำนดังกล่ำว และ        .

ประชำชนที่มำร่วมงำนไม่มีกำรถำมถึงกำรเสรฟิชำ กำแฟ   ขนมหวำน  และขวดน้ ำปลำบนโต๊ะ  และงดกำรจุด

ธูป   จำกกำรด ำเนินโครงกำรทีผ่่ำนมำ ประชำชนภำยในต ำบลแม่ปะให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำร    .

ต ำบลแม่ปะ ลด หวำน มันเค็ม เป็นอย่ำงดี       
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 4. การด าเนินโครงการนวัตกรรม 

 กองทุนสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมป่ะร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลได้เชิญผู้น ำ

ชุมชน  เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน   ประธำนผู้สงูอำยุ   ประธำนแม่บ้ำน    ประธำน อสม  ของแต่ละหมู่บ้ำน  มำ

ประชุมเพื่อหำแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกัน  โดยทีป่ระชุมมีมติใหม้ีกำรด ำเนินกำรดงันี้               . 

 1. ท ำป้ำยไวนิลโดยมีข้อควำมว่ำ ขออภัยแขกผู้มีเกียรติทกุทำ่น  ต ำบลแม่ปะลดกำรใช้เครื่องปรงุ

อำหำรหวำน มันเค็มลงเพื่อสุขภำพที่ดีของทุกท่ำนและลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเบำหวำน โรคควำมดัน

โลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง                                                                                                             

. 2. ท ำป้ำยไวนิลโดยมีข้อควำมว่ำ งำนบุญนี้ ปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ปลอดบหุรี่  และปลอดกำร

พนัน        . 

 3. ท ำป้ำยไวนิลโดยมีข้อควำมว่ำ งดจุดธูปในงำนศพ เพื่อสุขภำพที่ดีของทุกท่ำน 

 4.ท ำป้ำยไวนิล โดยมีข้อควำมว่ำ  ข้อตกลงต ำบลแม่ปะ ลด หวำนมันเค็มทีป่รงุในงำนศพ,งดเลี้ยง ชำ 

กำแฟ ในงำนศพ , งดจุดธูปในงำนศพ ,งดด่ืม เหล้ำ สบูบหุรี ่ในงำนศพ 

               ใช้ติดประชำสัมพันธ์เมื่อเวลำมงีำนอวมงคลเกิดข้ึนภำยในแต่ละหมู่บ้ำน  และในงำนดงักล่ำวจะงด

กำรเสรฟิ ชำ  กำแฟ  ขนมหวำน   ให้แขกภำยในงำน  แต่ให้เปลี่ยนเป็นกำรเสรฟิน้ ำสมุนไพร   ผลไม้ตำม

ฤดูกำล  หรือเลี้ยงข้ำวต้ม  กระเพำะปลำ  น้ ำเต้ำหู้  หรืออำหำรเพื่อสุขภำพ   ในกำรปรุงอำหำรในกำรบริโภค

อำหำรภำยในงำนลดกำรใช้เครื่องปรงุรสลง  และไม่มีตั้งขวดน้ ำปลำไว้ตำมโต๊ะรบัแขก   โดยภำยในงำน

อวมงคลจะไม่มีกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์  งดกำรสูบหรี่   และงดกำรจุดธูปในงำนศพ  ซึ่งภำยในงำนจะมีธูป

ไว้ให้ไหว้  แต่จะไม่มีกำรจุดธูปไหว้   เพื่อเป็นกำรลดควันพิษที่เกิดข้ึน        

 ซึ่งทำงกองทุนสุขภำพองค์กำรบรหิำรต ำบลแมป่ะ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมป่ะ  ได้ท ำบันทึก

ข้อตกลง ( MOU )  ร่วมกับ  ก ำนันผู้ใหญบ่้ำน ของแต่ละหมู่บ้ำน  เพื่อใหก้ำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน   โดยใช้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 18,600  บำท  

                    . 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงาน 

 1. จำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำประชำชนสำมำรถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลดกำรบริโภค

อำหำร รสหวำน มันเค็ม ลงได้รอ้ยละ 60                                                                             . 
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 2. สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนอวมงคลได้ร้อยละ 80                                              . 

 3. สำมำรถกระตุ้นเตอืนให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพของตนเองมำกขึ้นโดยก่อน

บริโภคอำหำรประชำชนจะทรำบว่ำอำหำรทีบ่รโิภคมีควำมมนั เค็ม หรือหวำน มำกน้อยเพียงใดและประชำชน

จะได้บรโิภคเพียงแต่ปริมำณน้อยลง    

                                                                                    . 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 
 จำกกำรด ำเนินโครงกำรต ำบลแม่ปะลดหวำน มัน เค็ม ทีผ่่ำนมำประชำชนบำงท่ำนหรือประชำชนที่มำ

จำกชุมชนอื่นยังไมเ่ข้ำใจในกำรด ำเนินโครงกำร ซึง่ในกำรจัดงำนอวมงคล ประชำชนบำงท่ำนที่มำร่วมงำนยังมี

กำรถำมถึงน้ ำปลำ เพื่อใช้ปรุงเพิ่มเติมในอำหำร  หรอืบำงทำ่นยังมีกำรจุดธูปในงำนอวมงคล  โดยเกิดจำก     .

ควำมเคยชินในกำรจุดธูป  หรือเจ้ำภำพในกำรจัดงำนบำงท่ำนที่มีฐำนะหรือมีควำมร่ ำรวย   ยังมีกำรเสริฟ ขนม

หวำน  ชำ  กำแฟ ในงำนดังกล่ำวอยู่  โดยเจ้ำภำพท่ำนดังกล่ำวกลัวค ำครหำจำกประชำชนที่มำจำกชุมชนอื่น 

ที่ว่ำมีฐำนะหรือร่ ำรวย แต่มีกำรเสริฟอำหำรไมเ่หมำะสมกับฐำนะ   

                                                  .   

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 ควำมส ำเร็จที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินโครงกำรต ำบลแม่ปะ ลด หวำน มันเค็ม  เกิดข้ึนโดยควำมร่วมมือ

ของประชำชนภำยในต ำบลแม่ปะและทุกภำคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงกำรให้มีควำมก้ำวหน้ำไม่ว่ำจะเป็น

ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   แม่บ้ำน  อสม.  ของแต่ละหมู่บ้ำนที่มีกำร             .

ประชำสัมพันธ์ และท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนที่เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนแต่ละครั้งเพื่อให้เจ้ำภำพได้เข้ำใจ

ในกำรด ำเนินโครงกำรต ำบลแม่ปะ ลด หวำน มันเค็ม   รวมถึงประชำชนภำยในต ำบลแม่ปะที่มีกำรท ำควำม

เข้ำใจกับประชำชนที่มำจำกชุมชนอื่นให้เข้ำใจในกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวของต ำบลแม่ปะ   
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   8. รูปภาพในการด าเนินงาน  
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