สรุปบทเรียนการนําองคความรู/นวัตกรรมที่สรางใหมไปใชประโยชน
การนําองคความรู/ นวัตกรรมที่สรางใหมไปใชประโยชน
: คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual)
1. หลักการและเหตุผ ล
จากสถานการณปจจุบัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และสภาพความเปนอยู
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหประชาชนหันมาเปลี่ยนแปลงวิถกี ารดํารงชีวิตใหสอดคลองกับบริบทของเมือง โดยหาที่
พักอาศัยที่สะดวกสบายตอการใชชีวิตในเมืองอันเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง คอนโดมิเนียม ใน
เมืองใหญจึงเปนที่พักอาศัยของวัยทํางานคนรุนใหมทมี่ ีความนิยมกันมากขึ้นในปจจุบัน ซึ่งคอนโดมิเนียม สวน
ใหญจัดใหมีการบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการอยูอาศัย แตยังไมมีระบบการปองกันควบคุมโรคและสราง
เสริมสุขภาพของผูอยูอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมที่ชัดเจน และเปนที่รับรูวาปญหาสุขภาพที่พบไดบอยใน
กลุมวัยทํางานเปนโรคทีเ่ กี่ยวของกับวิถีชีวิตสมัยใหม ทางสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง และหนวยงาน
พันธมิตร เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพชาวคอนโดมิเนียม จึงรวมมือกันพัฒนาตนแบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนคอนโดมิเนียมและชุมชนแนวสูงอื่นๆในเขตเมือง รวมถึงสนับสนุนการเฝาระวังปญหา
สุขภาพ การปองกันและควบคุมทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ ตลอดจนการสรางเสริมสุขภาพอยางเหมาะสม
และพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพในแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวคอนโดมิเนียม
สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงไดจัดทํา “คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo
Manual)” ฉบับนีข้ ึ้น โดยมีว ัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่รับผิดชอบสุขภาพประชาชน
ในเขตเมือง ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม ซึ่งเปน
รูปแบบของการใชองคความรูและประสบการณแบบสหสาขาในการบริหารจัดการ ตลอดจนสรางการมีสวน
รวมของชุมชน ในการจัดการสุขภาพแบบยั่งยืนสําหรับคนเมืองรุนใหมที่นิยมพักอาศัยอยูในตึกสูงใหปลอดภัย
จากโรคภัยและมีสุขภาพที่ดี
โดยสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ไดมีการเผยแพร “คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy
Condo Manual)” ใหกับหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประโยชน ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การดูแลสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในอาคารสูง หรือประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆไดตามความเหมาะสมของ
บริบทเขตเมืองในแตละพื้นที่ตอไป

2. ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2561 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงไดมีการนําองคความรู/นวัตกรรมที่
สรางใหม คือ คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual) ไปใชประโยชน เพื่อเผยแพรให
บุคลากรทางดานสาธารณสุ ขและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมือง ใช เปน
แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 ประสานหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการนํา คูมือชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy
Condo Manual) ไปใชในพื้นที่จริง โดยทางสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองไดมีการประสานหนวยงาน
ตางๆที่สนใจในการนํารูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชนแนวสูงนี้ไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก เครือขาย
เทศบาลนนทบุร,ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกลา (นําไปขยายผลในชุมชนบาน
เอื้ออาทรในพื้นที่จังหวัดนนทบุร)ี สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (นําแนวคิดนี้ไปประยุกตใช
ในอพารทเมนทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (นําแนวคิดนี้ไป
ประยุกตใชในหมูบานจัดสรรที่จังหวัดราชบุรี) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
(นําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชในคอนโดมิเนียม ที่อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต)
กิจ กรรมที่ 2 ชี้แจงแนวทาง พรอมใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการดําเนินงานเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสรางเสริมสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง
พรอมสนับสนุนวิทยากรในการดําเนินงานดังกลาว โดยทางสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองไดประสาน
ชี้แจง ให คําแนะนํา ให คําปรึ กษา ส งเสริ ม และสนับสนุนวิ ทยากรแกเครื อขายที่เกี่ยวของ ทั้งเครื อขาย
เทศบาลนนทบุร,ี สสจ.นนทบุรี รพ.พระนั่งเกลา อาคารชุดบานเอื้ออาทร เครือขาย สคร. 4 สระบุรี เครือขาย
สคร. 5 ราชบุรี และเครือขาย สคร. 11 นครศรีธรรมราช
กิจ กรรมที่ 3 สนับสนุนคูมือชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual) พรอมเครื่องมือตางๆ โดย
ทางสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองไดผลิต คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual)
จํานวน 1,000 เลม และไดสงคูมือ Healthy Condo Manual เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหแกเครือขาย
ทั้งหมด 89 หนวยงาน ทั้งระดับสคร. สสจ. สสอ. เทศบาล โรงพยาบาล อาคารชุด และหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูที่ไดพัฒนา Model เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในคอนโดมิเนียม ไปใหเครือขายดําเนินการ โดยนําองคความรูดังกลาวไปปรับหรือประยุกตใชให
สอดคลองกับสภาพบริบทของเขตเมืองในแตละพื้นที่ นอกจากนี้ยังไดสนับสนุน ถายทอดองคความรู เพื่อ
หนุนเสริ มศักยภาพให แกเครื อขายโดยสนับสนุนเครื่ องมือตางๆ เช น เครื่ องวั ดองคประกอบในร างกาย
แบบฟอรมการเก็บขอมูลสุขภาพ เครื่องวัดความดันโลหิต และวิทยากรพี่เลี้ยงแกเครือขาย ที่นําเอารูปแบบ
Healthy Condo ไปประยุกตใชในพื้นที่รับผิดชอบตามบริบทความเหมาะสมของแตละพื้นที่

กิจกรรมที่ 4 จัดทําแผนในการติดตามและดําเนินการติดตามในพื้นที่จริง เพื่อติดตามเยี่ยมเยือนเสริมสราง
พลังใหขวัญกําลังใจ และมีสวนรวมในการชวยแกไขปญหาตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยทางสถาบันปองกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ไดมีการติดตามเยี่ยมเยือน พรอมทั้งเสริมพลังเครือขายโดยการใหคําปรึกษากรณี
เครือขายมีขอสงสัย ขอปญหาในการนําองคความรูไปใช และไดมีการติดตามเยี่ยมเยือนในพื้นที่บางแหง เชน
เครือขายอาคารชุดบานเอื้ออาทรรัตนาธิเบศรทาอิฐ จ.นนทบุรี เครือขาย สคร. 5 ราชบุรี และเครือขาย สคร.
11 นครศรีธรรมราช ทีน่ ํารูปแบบนี้ไปใชในอาคารชุดคอนโดมิเนียม อ.กระทู จ.ภูเก็ต
กิจ กรรมที่ 5 ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาคีเครือขายที่นํา คูมือชาวคอนโดสุขภาพดี
(Healthy Condo Manual) ไปประยุกตใชเพื่อเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสรางเสริมสุขภาพ
ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง โดยทางสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ไดมี
การประเมินความพึงพอใจของเครือขายตอ องคความรู คูมือ Healthy Condo Model ที่ไดนําไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสรางเสริมสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชน
คอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง จากเครือขายทั้งหมด 89 หนวยงาน พบวา เครือขายมีความพึงพอใจตอ รูปแบบ
คูมือรอยละ 98.9 เนื้อหาอานเขาใจงายรอยละ 94.4 เนื้อหาทันสมัยรอยละ 96.6 เนื้อหาตรงความตองการ
รอยละ 84.3 การนําไปใชประโยชนรอยละ 87.6 นอกจากนี้ยังไดประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาคีเครือขายที่นํา คูมือชาวคอนโดสุขภาพดี ไปประยุกตใชในพื้นที่ พบวา หลังจากที่มีการนําคูมือมาเปน
แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมแลว ชุมชนไดมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสุขภาพคือ มีการจัดทําแผนดานสุขภาพ มีการบูรณาการกิจกรรมสุขภาพรวมกับกิจกรรมใน
เทศกาลสําคัญๆ มีการพัฒนาจิตอาสาใหสามารถวัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอวได ผูพัก
อาศัยมีสวนรวมในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย มีขอมูลดานสุขภาพ มีชองทางการแจงเหตุการณการระบาดของโรค เกิดชุมชนเขมแข็ง และมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผูพักอาศัยดีขึ้นทั้งดานอาหาร และการออกกําลังกาย
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
สรุปผลการดําเนินงาน สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ไดนําองคความรู/นวัตกรรมที่สรางใหม
คือ คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual) เผยแพรใหหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
นําไปใชประโยชน เพื่อใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพประชาชน
ในเขตเมือง ใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม โดยมีการ
ดําเนินกิจกรรมดังนี้ มีการประสานหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการนํา คูมือชาวคอนโดสุขภาพดี
(Healthy Condo Manual) ไปใชในพื้นที่จริง มีการชี้แจงแนวทาง พรอมใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ และ
ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสรางเสริมสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยใน
ชุมชนคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง พรอมสนับสนุนวิทยากรในการดําเนินงานดังกลาว มีการสนับสนุนคูมือ
ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual) พรอมเครื่องมือตางๆ มีการจัดทําแผนในการติดตามและ
ดําเนินการติดตามในพื้นที่จริง เพื่อติดตามเยี่ยมเยือนเสริมสรางพลังใหขวัญกําลังใจ และมีสวนรวมในการ

ชวยแกไขปญหาตางๆ อยางสม่ําเสมอ มีการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาคีเครือขายที่นํา คูมือ
ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual) ไปประยุกตใชเพื่อเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสราง
เสริมสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง และไดมีการประเมินความพึงพอใจ
ของเครือขายตอ องคความรู คูมือ Healthy Condo Model ที่ไดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสรางเสริมสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง
ปญ หาอุปสรรค/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน
จากผลการดํ าเนิ นงานการนํา องค ความรู / นวั ต กรรมที่ ส ร า งใหม คือ คู มื อ ชาวคอนโดสุ ข ภาพดี
(Healthy Condo Manual) ไปใชประโยชน ที่กลาวมา ยังมีบางกิจกรรมที่ดําเนินการไดไมเต็มที่ เชน การ
ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่จริง เพื่อติดตามเยี่ยมเยือน และเสริมสรางพลังใหขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่จําเปน สําคัญ และมีประโยชนมาก ดังนั้นแนวทางดําเนินงานในครั้งตอไป
ควรใหความสําคัญและใหการสนับสนุนกิจกรรมในการติดตามเยี่ยมเยือน และเสริมสรางพลัง อยางสม่ําเสมอ
เพื่อที่ทีมติดตามเยี่ยมเยือนเสริมสรางพลัง จะไดมีสวนรวมในการชวยแกไขปญหาตางๆ และใหคําปรึกษา
แนะนําในการพัฒนา ปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
3. บทสรุปการเรียนรู
การนําองคความรู/นวัตกรรมที่สรางใหม คือ คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual)
ไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของผูพักอาศัยในอาคารสูง นับไดวามีประโยชนมาก เพราะแนวโนมเขต
เมืองเพิ่มสูง ประชาชนพักอาศัยเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น คนรุนใหมวัยทํางานนิยมพักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือ
ประเภทอาคารสูงอื่นๆ ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบเขาถึงไดยากหรือเขาไมถึงเลย มีผลทําให
ประชาชนกลุมนี้ไมไดรับการดูแล เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทําใหอาจเสี่ยงตอการเจ็บปวย
ได ดังนั้นการเผยแพร คูมือ ชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual) ที่ไดบรรจุแนวทางในการดูแล
สุขภาพของผูพักอาศัยในอาคารสูง ใหกับเครือขาย ทั้งหนวยงานสาธารณสุข ทองถิ่น นิติบุคคล และผูพัก
อาศัย นําไปประยุกตใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของผูพักอาศัยในอาคารสูงและที่พักประเภทอื่นๆได ซึ่ง
นับวามีประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก นอกจากนี้หลังจากเผยแพรคูมือแลว ควรเนนการติดตาม เยี่ยม
เยื อ น และเสริ ม สร า งพลั ง อย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อที่ จ ะได มี ส ว นร ว มในการช ว ยแก ไ ขป ญ หาต า งๆ และให
คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนา ปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้นตอไป
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