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กติิกรรมประกาศ  

ศูนยอ์นามยัท่ี 9  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยดีา้นการส่งเสริมสุขภาพ ลดหรือจดัการปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ และการจดัการอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี   คณะผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการวิจยัการสร้างบุคคล/องคก์ร
ตน้แบบดา้นสุขภาพ(Health Model) ดว้ยการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะตามกระบวนการพลงั
ทางสังคมในเขตนครชยับุรินทร์  

กระบวนการเรียนรู้ของคณะผูว้จิยั และความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนของผลงาน คณะ
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาทุกท่าน  

ภายใตบ้รรยากาศท่ีใหค้วามร่วมมือและเป็นกนัเองจากทีมงานผูรั้บผิดชอบงาน
ขบัเคล่ือนตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model)ในแระองคก์รระดบัเขต จงัหวดั และอ าเภอ ในเขต
นครชยับุรินทร์ จึงท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่ง ส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมี
คุณค่ายิง่ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณไว ้ ณ โอกาสน้ี และคาดหวงัวา่จะส่งผลประโยชนต่์อประชาชน
ใหมี้ภาวะสุขภาพท่ีดีในเขตนครชยับุรินทร์ต่อไป  

คณะผู้วจัิย 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  ตามท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 มีนโยบายสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุขเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model) โดยมีการขบัเคล่ือนสาธารณะระดบัเขตถึง
ระดบัต าบล ไดป้ระกาศนโยบายสาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพในหน่วยงานทุกแห่ง จดัท า
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัผูบ้ริหารเขตเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด เกิดการสร้างบุคคลตน้แบบ
ดา้นสุขภาพในองคก์ร เกิดความร่วมมือในการขบัเคล่ือนนโยบาย ด าเนินการกิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามหลกั 3อ.2ส. และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
ตลอดจนสร้างบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ(Health Model) ส่งผลใหเ้กิดกิจกรรมสร้างกระแสบุคคล/
องคก์รตน้แบบอยา่งต่อเน่ือง มีนวตักรรมการการดูแลสุขภาพทั้งองคก์รและบุคคลตน้แบบดีเด่น
ในพื้นท่ี  มีผลลพัธ์ดา้นสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายก่อนและหลงั
จดักิจกรรมตามขอ้ค าถาม 20 ขอ้กรมอนามยั  

การระดมพลงัทางสังคมของการวจิยัเชิงนโยบายคร้ังน้ี บรรลุเป้าหมายการพฒันา
ร่วมกนัในระดบันโยบายแมจ้ะเป็นช่วงเวลาสั้นแต่ท าใหแ้ต่ละหน่วยงานไดมี้ต่ืนตวั ส่ือสาร
สาธารณะ สร้างพนัธะสัญญาบุคคล  พบวา่ อาย ุเพศ พฤติกรรมสุขภาพ สามารถท านายบุคคลตน้
ซ่ึงมีภาวะอว้นลงพุงและดชันีมวลกายปกติ พฒันาแหล่งเรียนรู้และสาธิต Health Model ให้
สามารถสร้างสุขภาพท่ีดี และเป็นตน้แบบท่ีดีต่อผูรั้บบริการในการดูแลสุขภาพเองในพื้นท่ี  

จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 
1. ควรมีการประกาศนโยบายสาธารณะการมีพฤติกรรมสุขภาพ จดัท าบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วม และสนบัสนุนการขบัเคล่ือนองคก์รไร้พุงอยา่งเขม้แขง็  
2. รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมการออกก าลงั

กาย  การรับประทานอาหาร เช่น ปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือหลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูงจนเป็นนิสัย   
3. ผูบ้ริหารองคก์รทุกระดบั ควรพฒันา บุคลากร ส านกังาน สถานท่ีตนเอง ใหเ้อ้ือ

ต่อการมีสุขภาพท่ีดี เช่น ลานออกก าลงักาย ดนตรี อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการสร้างนโยบายสาธารณะ
บุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ สังเคราะห์รูปแบบ
การจดัการองคก์รไร้พุง และสังเคราะห์ตน้แบบดา้นสุขภาพในแต่ละองคก์รกลุ่มตวัอยา่งคือ คณะ
ผูบ้ริหารเขต บุคลากรสาธารณสุขทุกระดบั ไดแ้ก่ ศูนยว์ชิาการสังกดักรมวชิาการทุกแห่ง 
โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทุกแห่ง จ านวน 4,284 คน 
ด าเนินการระดมพลงัทางสังคม ไดแ้ก่ 1) การสร้างกระแสสังคม2)ขอ้มูลข่าวสารการศึกษาการ
ส่ือสาร3)การจดัองคก์รชุมชน4)การสร้างศกัยภาพ 5) การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร 6) การ
ควบคุมก ากบัและ7)การสร้างพลงัใหก้บัชุมชนและความย ัง่ยนืของโครงการเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัประกอบดว้ยแบบส ารวจการประเมินตนเอง แบบบนัทึกการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูง และรอบ
เอว ผลการวเิคราะห์พบวา่ การระดมพลงัทางสังคมของการวจิยัเชิงนโยบายคร้ังน้ี บรรลุเป้าหมาย
การพฒันาร่วมกนัในระดบันโยบาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทุกๆกลุ่มของสังคมตั้งแต่กลุ่มบุคคลท่ีมี
หนา้ท่ีตดัสินใจและก าหนดนโยบาย ผูน้ าในดา้นความคิด องคก์รทุกระดบั ตั้งแต่ระดบับริหาร
กลุ่มนกัวชิาชีพและระดบัผูป้ฏิบติังานต่างเขา้มาเป็นการกระท าทางสังคม ตวัแปรท านาย ไดแ้ก่ 
อาย ุ เพศ พฤติกรรมสุขภาพ เขา้สู่สมการถดถอยโลจีสติค โดยใชเ้ทคนิค Enter และสร้างสมการ 
Logistic Regression Response Function จากการคดัเลือกตวัแปรท านาย 21 ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์

ค าส าคญั   ตน้แบบดา้นสุขภาพ  การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
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Abstract 

 This research aims to study effectiveness of building healthy public policy on health 
model. Synthesizing evidence-based strategies to manage Thais without big belly organization, 
and synthesizing health model of participants of each organization in project.  The 4,284 
samples were administrators from regional health board and health personnel at all levels, for 
example: personnel from regional technical centers of all Departments, regional/provincial 
hospital, and provincial health office. Social mobilization was used as technique to mobilize all 
health personnel including 1) advocacy, 2) information, education and communication,     3) 
community organization, 4) capacity building, 5) networking and alliance building, 6) 
monitoring, and 7) community empowerment and program sustainability.  The research 
instruments consist of self-assessment and weight, height and waist circumference recording 
forms.  The results indicated that social mobilization achieved the policy-oriented 
development on social action toward all stakeholders, including the policy makers, leaders and 
organizations at all levels, namely, executive level, professional and practitioners. The data was 
analyzed from 21 predictors through Binary Logistic Regression. Age, gender and health 
behavior enabled to predict health model variation with a power of prediction % at .05 level of 
statistically significance. 
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บทที ่1 

บทน า 

หลกัการเหตุผล 

ภาวะน ้าหนกัเกินและอว้นใน 90 ประเทศ(Global Data on Body Mass Index)โดย
องคก์ารอนามยัโลก(WHO .อา้งจากวชิยัเอกพลากร,2553). พบวา่ความชุกของภาวะน ้ าหนกัเกิน 
(body mass index, BMI≥25 กก./ม.2) ในประเทศต่างๆประเทศสหรัฐอเมริกา Seychelles 
นิวซีแลนดแ์ละออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินและอว้นสูงกวา่ร้อยละ 50 ใน
ประเทศ ส าหรับสถิติในประเทศไทยแมว้า่ความชุกโรคอว้นยงัไม่เทียบเท่าคนในแถบ
ตะวนัออกกลางยโุรปและอเมริกา แต่แนวโนม้ความชุกของโรคอว้นมีเพิ่มข้ึนตามล าดบัและ
ความชุกไม่นอ้ยไปกวา่บางประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศจีน เกาหลี ญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ ในปี 
พ.ศ. 2548 จากการส ารวจขององคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ ประชากรโลกเสียชีวติดว้ยโรคเร้ือรัง
ไม่วา่จะเป็นเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หวัใจและหลอดเลือด และมะเร็งคิดเป็นร้อยละ 60 
(หรือประมาณ 35 ลา้นคน)ของการตายทั้งหมด (WHO, 2013) ทั้งน้ีสาเหตุน า (Leading causes) 
มาจากการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม และขาดการออกก าลงักายหรือกิจกรรมทางกาย
(Physical inactivity) และจากการรายงานขององคก์ารอนามยัโลกเม่ือ พ.ศ.2551 พบประชากร
โลกอาย ุ20 ปีข้ึนไป 1,400 ลา้นคนมีภาวะน ้าหนกัเกิน ในจ านวนน้ี 500คนเป็นโรคอว้น และใน
ปี 2558 ทัว่โลกจะมีผูใ้หญ่น ้าหนกัเกินมาตรฐาน 2,300 ลา้นคน และมีคนอว้น 700ลา้นคน 
(WHO, 2013) 

สถานการณ์โรคอว้นในประเทศไทยพบวา่ภาวะอว้นทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ยงัคง
เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากรายงานผลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2551) ขอ้มูลยอ้นหลงัช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ความชุกโรคอว้นจะ
อยูท่ี่ร้อยละ 15 ในปี 2550 ภาวะอว้นลงพุงในเพศชายพบ ร้อยละ 24 และในเพศหญิงพบ ร้อยละ 
60.5 ส าหรับปี 2551 พบภาวะอว้นลงพุงเพิ่มข้ึนในเพศชาย เป็นร้อยละ 33.5 แต่ในเพศหญิง
สถานการณ์ภาวะอว้นลงพุงดีข้ึน เหลือร้อยละ 58.2  ปี 2550 นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2555 
จากการรายงานเฝ้าระวงัและติดตามภาวะอว้นลงพุงในประชาชนอาย ุ 15ปีข้ึนไป โดยส านกั
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นโยบายและยทุธศาสตร์รับขอ้มูลจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ จ าแนกเป็นเพศ
ชาย จ านวน 10,729,817 คน และเพศหญิง จ านวน 22,657,368 คน พบอตัราความชุกภาวะอว้น
ลงพุง ในเพศชายร้อยละ 7.7 และในเพศหญิงร้อยละ 30.3 และพบวา่ประชากรชายร้อยละ 28.4
และหญิงร้อยละ 40.7 มีน ้าหนกัเกินกวา่ค่ามาตรฐาน     ส่งผลใหก้ลุ่มน้ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ร้อยละ 6.7 ความดนัโลหิตสูงร้อยละ 21.4 และคอเลสเตอรอลในเลือดสูงร้อยละ 19.4 สะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่คนไทยหลายลา้นคนมีโอกาสเสียชีวติดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังก่อนวยั(ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กระทรวงสาธารณสุขและ
มหาวทิยาลยัมหิดล(2553)       

จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2552 (วชิยั เอกพลากร,2553)
ความชุกของภาวะอว้นในประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปพบวา่เพศชายร้อยละ 28.3 และเพศ
หญิงร้อยละ 40.7 มีภาวะอว้น (BMI ≥25 กก./ม.2)โดยความชุกสูงสุดในกลุ่มอาย ุ 45 -59 ปี
ความชุกลดลงในกลุ่มผูสู้งอายแุละต ่าสุดในกลุ่มอาย ุ80 ปีข้ึนไป (ภาพท่ี 1) 

ภาพท่ี 1 ความชุกของภาวะอว้นในประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปจ าแนกตามอายแุละเพศ 
 

 
ความชุกของบางปัจจยัเส่ียงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เช่นภาวะอว้น และภาวะไขมนัใน

เลือดสูง การกินผกัผลไมไ้ม่เพียงพอ และภาวะโลหิต ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้น เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีแยล่ง ส่งผลใหเ้กิดความไม่สมดุลทาง

0

10

20

30

40

50

60
ชาย หญิง รวม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580


 
 
 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  
(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

  3 
 
 
 
 
 

ร่างกายมากข้ึน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ อาทิ อาหารฟาสตฟู้์ด 
น ้าอดัลม และอาหารท่ีขาดคุณค่าทางโภชนาการ ฯลฯ รวมถึงการมีวถีิชีวติท่ีเร่งรีบแบบคนเมือง 
มีกิจกรรมทางร่างกายลดลง และการใชเ้วลากบัส่ือออนไลน์มากข้ึน เป็นตน้และรายงานผล
ส ารวจของกระทรวงสาธารณสุขเม่ือปี 2547 พบวา่ คนไทยกินผกัและผลไมเ้พียง 275 กรัม/คน/
วนัซ่ึงต ่ากวา่มาตรฐานคือ 400 กรัม/คน/วนั (ส านกัสารนิเทศ ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข, 2553 ) 
 ขอ้มูลภาวะอว้นลงพุง ในประชากรอาย ุ15 ปี ข้ึนไป ในเขตนครชยับุรินทร์ พบวา่
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากการส ารวจความครอบคลุมของการไดรั้บบริการเชิงคุณภาพตามกลุ่มอายุ
เขตสุขภาพท่ี 9 ปี 2555 พบวา่ เพศชาย มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ร้อยละ 14.8 และเพศหญิง ร้อย
ละ 44.2และจากการส ารวจขอ้มูลแบบเร่งด่วน (Rapid survey) ปี 2556 พบวา่เพศชายมีรอบเอว
เกินมาตรฐาน ร้อยละ 16.6 และเพศหญิงมีรอบเอวเกินมาตรฐาน ร้อยละ 49.0  ซ่ึงมีแนวโนม้
สูงข้ึน  

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รือพฤติกรรมเชิงบวก เป็นเพราะเป็นพฤติกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพและมีผลดี ต่อสุขภาพของบุคคลนั้น  คือ พฤติกรรมการออกก าลงักายการ
บริโภคอาหารท่ีถูกตอ้ง อารมณ์ดีปัจจยัน า/ปัจจยัภายในท่ีเป็นแรงกระตุน้(motivation) ปัจจยั
ปัจจยัเอ้ือ/ปัจจยัภายนอกทางกายภาพและชีวภาพท่ีเอ้ือหรือท าใหค้นๆนั้นมีความสามารถ ลว้น
แต่มีผลก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ(Green and Kreuter ,1991) ดงันั้น การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพนั้น  จึงยงัมีความจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนยงัตอ้งร่วมกนัก าหนดมาตรการ ด าเนินการ
ควบคุมป้องกนัปัจจยัเส่ียง และสร้างเสริมสุขภาพประชาชนใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึนและ
มาตรการเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคควบคุมโรคหวัใจและหลอดเลือด(จิตร สิทธีอมร; 
ChitrSitti-amorn; วฒันา ส.จัน่เจริญ)นั้น จะตอ้ง  การน ามาตรการท่ียอมรับตอ้งใชม้าตรการ
หลายระดบัประกอบมาตรการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย มาตรการปรับ
สภาพแวดลอ้มและโครงสร้างบริการและมาตรการทางนโยบายสาธารณะโดยพื้นฐานของธรรม
รัฐ  

การพฒันาและขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนั้น ได้
เรียนรู้ เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของกระบวนการถอดบทเรียนจากการท างานเพื่อการเรียนรู้
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และพฒันาต่อยอดการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การสร้างความรู้ ยกระดบัการพฒันาและ
ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการพฒันาศกัยภาพของคนท างาน 
กลุ่ม โครงการ องคก์ร และภาคีเครือข่ายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ  ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนให้มีประสิทธิผล  การขบัเคล่ือนบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นแบบอยา่งดา้นสุขภาพ 
(Health Model)แก่ประชาชนและสร้างความเขม้แขง็ให้ภาคีเครือข่าย ตน้แบบดา้นสุขภาพ3ดา้น 
คืออาหาร ออกก าลงักายและอารมณ์ จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการข้ึนในเขตสุขภาพท่ี 9 หรือเขตนครชยั
บุรินทร์ 

วตัถุประสงค์ 
การศึกษาประสิทธิผลของโครงการสร้างนโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบ

ดา้นสุขภาพ เขตนครชยับุรินทร์ ในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ 
2. สังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุง  
3. สังเคราะห์ตน้แบบดา้นสุขภาพ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรสาธารณสุขสามารถเฝ้าระวงัสุขภาพตนเองได ้โดยการชัง่น ้ าหนกั วดั
รอบเอว รวมทั้งมีการประเมินพฤติกรรมการกินและการออกก าลงักาย ท าให้ลดความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคหวัใจหลอดเลือด  และโรคความดนัโลหิตสูง 

2. ท าให้เกิดการน านโยบายสาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพในองคก์รสู่การ
ปฏิบติั ในประเด็น3อ.2ส. และการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 

3. ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายน าไปขยายผลให้กบัองคก์รและชุมชนอ่ืนเขา้ร่วม
พฒันาเป็นองค์กรไร้พุง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ลดอว้น ลดพุง ลดโรค 
ต่อไป 
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ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาประสิทธิผลของโครงการสร้างนโยบายสาธารณะ
บุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 9/นครชยับุรินทร์ ในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพ
และภาวะสุขภาพ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง/องคก์รในระดบัเขตทุกหน่วยงานและสุ่มองคก์รในระดบั
จงัหวดัเท่านั้น   เพื่อใหส้ามารถเห็นแนวคิดกระบวนการพฒันาตามแนวคิดการขบัเคล่ือนพลงั
ทางสังคม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร/ชุมชุน หรือประเทศต่อไป 

นิยามศพัท ์
 การสร้างนโยบายสาธารณะ หมายถึง  กระบวนการท่ีใหทุ้กส่วนของสังคมเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการด าเนินงานเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งย ัง่ยนื 

 บุคคลแบบดา้นสุขภาพ หมายถึง  บุคคลท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพในเร่ือง 3อ. ตาม
ประกาศนโยบายสาธารณเขตนครชยับุรินทร์ ประเมินผา่นตามเกณฑส์ถานะสุขภาพอนั
ประกอบดว้ย รอบเอวและดชันีมวลกาย 

 องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนตามเกณฑ์
ประเมินองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ ( Health Model) เขตนครชยับุรินทร์ 

 นครชยับุรินทร์ หมายถึง  เครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขท่ีอยูใ่นท่ีตั้งพื้นท่ี 4 
จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ในระดบัเขตและจงัหวดั 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีไดป้ระยกุตแ์นวคิดการระดมพลงัทางสังคม (Social Mobilization) มา
ด าเนินการสร้างนโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพดงัภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2   กรอบแนวคิดการวิจยั    

            ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมสุขภาพ 
การบริโภค  
การออกก าลงักาย  
อารมณ์   

ภาวะสุขภาพ 
ดชันีมวลกาย 
เส้นรอบเอว 

การสร้างนโยบายสาธารณะ 
บุคคล/องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ 

 

รูปแบบการจัดการองค์กรไร้พุง

ต้นแบบด้านสุขภาพ 

บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
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สมมติฐานการวจัิย 

เม่ือส้ินสุดโครงการสร้างนโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ 
เขตนครชยับุรินทร์ ก าหนดสมมติฐานการวจิยั 3 ขอ้ คือ 
1. ประสิทธิผลของโครงการสร้างนโยบายสาธารณะ  : เม่ือส้ินสุดโครงการกลุ่มตวัอย่าง

เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมีตวัแปรต่อไปน้ีดีกวา่ก่อนเร่ิมโครงการ 
1. พฤติกรรมสุขภาพ 
2. ภาวะสุขภาพ 

2. สังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุง : เม่ือส้ินสุดโครงการ องคก์รสาธารณสุขมีตวั
แปรต่อไปน้ีตามเกณฑ์ 

1. กระบวนการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ 
2. การประเมินกระบวนการสร้างทกัษะลดพุง กบั 3 อ. 
3. การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 

3. สังเคราะห์ตน้แบบดา้นสุขภาพ : เม่ือส้ินสุดโครงการ พฤติกรรมสุขภาพ เพศ อาย ุสามารถ
ร่วมท านายตน้แบบดา้นสุขภาพ 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. แนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ 
2. หลกัโภชนาการและการออกก าลงักาย 
3. การระดมพลงัทางสังคม (Social Mobilization) 
4. รูปแบบการบริหารจดัการเขตสุขภาพ 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคดิพฤติกรรมสุขภาพ  
1.1. พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) 

พฤติกรรมสุขภาพ  คือ แนวคิดเก่ียวกบัทั้งพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior)   
และพฤติกรรมภายใน (Covert behavior)  ซ่ึงพฤติกรรมภายนอก ไดแ้ก่ การปฏิบติัท่ีสามารถ
สังเกตและมองเห็นได ้  ส่วนพฤติกรรมภายใน ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางจิตวทิยา (Psychological 
factors)  ซ่ึงมีความคิดความเช่ือ  การรับรู้  แรงจูงใจ  ค่านิยม  ทศันคติและความคาดหวงั  โดย
ในทางพฤติกรรมศาสตร์เช่ือวา่  องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
ซ่ึงจากการทบทวนการใหค้วามหมายพฤติกรรมสุขภาพ  พบวา่  ส่วนใหญ่มีความหมาย
คลา้ยคลึงกนั  คือเป็นการแสดงออกของบุคคลทั้งภายในและภายนอก  ท่ีสังเกตไดแ้ละสังเกต
ไม่ไดใ้นการกระท าหรืองดเวน้การกระท าส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ   โดยจะขอยกตวัอยา่งพฤติกรรม
สุขภาพท่ีควรรู้ ดงัน้ี 

1.1.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  (Health Promotion Behavior)      
เป็นพฤติกรรมท่ีคนปฏิบติัเพื่อใหมี้สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   ในท่ีน้ีค  าวา่

สุขภาพรวมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวญิญาณ  ซ่ึงตวัอยา่งพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ   ไดแ้ก่ พฤติกรรมการออกก าลงักาย  พฤติกรรมการบริโภคอาหารใหถู้กหลกั
โภชนาการ  พฤติกรรมการผอ่นคลาย  หรือ  พฤติกรรมการพกัผอ่น เป็นตน้ 
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1.1.2 ลกัษณะของพฤติกรรม 
1) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์  หรือพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัแลว้  มีผลดีต่อสุขภาพของบุคคลนั้นเองและครอบครัว เป็น
พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริมใหบุ้คคลปฏิบติัต่อไป และเพิ่มความถ่ีข้ึน  เช่น การออกก าลงักาย  การ
รับประทานอาหาร การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  การจดัการกบัความเครียด เป็นตน้ 
                  2) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ หรือพฤติกรรมเชิงลบ (Negative Behavior) 
หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัแลว้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพหรือโรค 
เช่น การสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา  การบริโภคอาหารเกินจ าเป็น  บริโภคอาหารสุกๆดิบๆ  เป็นตน้  

1.1.3 ภาวะสุขภาพ 
 องคก์ารอนามยัโลก ( WHO,2555 อา้งถึงใน HealthToday:scoop ) ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่ "สุขภาพ"ไวว้า่ "สุขภาพ"หมายถึง  ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย 
จิตใจ และการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมดว้ยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพ
เท่านั้น 
         ความหมายของ "สุขภาพ"ในปัจจุบนั มีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดว้ยกนั 
(ประเวศ  วะสี, 2542) คือ 
          1. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพท่ีดีของร่างกาย กล่าวคือ 
อวยัวะต่างๆอยูใ่นสภาพท่ีดี มีความแขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ ร่างกายสามารถ
ท างานไดต้ามปกติ และมีความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนเป็นอยา่งดี และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดี
ในการท างาน 
          2. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสามารถควบคุม
อารมณ์ได ้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิใหเ้กิดความคบัขอ้งใจหรือขดัแยง้ในจิตใจ สามารถปรับตวั
เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข  สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงผูมี้สุขภาพจิตดี ยอ่มมีผลมาจากสุขภาพกายดีดว้ย ดงัท่ี John Lock ได้
กล่าวไวว้า่ “A Sound mind is in a sound body” คือ “จิตใจท่ีแจ่มใส ยอ่มอยูใ่นร่างกายท่ี
สมบูรณ์”     
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          3. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและ
จิตใจท่ีสุขสมบูรณ์ มีสภาพของความเป็นอยูห่รือการด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข ไม่
ท าใหผู้อ่ื้น หรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพนัธ์และปรับตวัให้อยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี
และมีความสุข 
          4. สุขภาพจิตวญิญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะท่ีดีของปัญญาท่ีมี
ความรู้ทัว่ รู้เท่าทนัและความเขา้ใจอยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์
และความมีโทษ ซ่ึงน าไปสูความมีจิตอนัดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่                 

                 ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขอนัประณีต ด่ืมด ่า ซ่ึงจะเกิดเม่ือเราลดอตัรา
หรือลดความมีตวัตน  ลดความเห็นแก่ตวั  จิตวญิญาณก็จะสูงข้ึน  ซ่ึงเป็นการพฒันาการทางคุณ
ค่าท่ีสูงสุดของมนุษย ์

2.1.4. พฤติกรรมทีค่วรจะเป็น   แนวคิดน้ีไดแ้ก่                  

 1. ออกก าลงักายสม ่าเสมอช่วยใหร่้างกายแขง็แรง จิตใจแจ่มใส และป้องกนัโรค
ไดห้ลายอยา่งเช่น โรคหวัใจ และหลอดเลือด โรคเบาหวานและภูมิแพ ้เป็นตน้ 
                 2. รับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง คือ รับประทานพอประมาณไดส้ัดส่วนครบถว้น 
กินผกัผลไมต่้างๆ ช่วยป้องกนั โรคอว้น เบาหวาน โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคสมองเส่ือม    
                  3. หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง อยา่งนอ้ย 4 อยา่งคือ  การสูบบุหร่ี   ด่ืมสุรามาก
เกินไปส าส่อนทางเพศและพฤติกรรมเส่ียงต่ออุบติัเหตุและภยัอนัตราย                              
              4.  สร้างทกัษะในชีวติ  เพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยสันติ มีความสามารถในการเผชิญ
สถานการณ์ทางสังคมท่ีเป็นลบ เช่น  ความกดดนัหรือถูกชกัชวนใหมี้พฤติกรรมเส่ียง            
                  5. จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้ก้ือกูลต่อสุขภาพ ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางสังคม 
เช่น ร่มเยน็  สะอาด ปราศจากมลพิษ  มีความปลอดภยัและเอ้ืออาทรต่อกนั 
                     6. มีพฒันาการทางจิตวิญญาณ ซ่ึงมีวธีิการหลากหลายท่ีจะช่วยใหบุ้คคลละ
ความเห็นแก่ตวั เขา้ถึงความดี  เช่น  การเล่น  การเรียนรู้   การศาสนา  การรวมกลุ่ม   การเจริญ
เมตตา  การสัมผสัธรรมชาติท าใหเ้ขา้ถึงความสุขทางจิตวิญญาณอนัท าใหสุ้ขภาพดียิง่ข้ึน   
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                  7. มีการเรียนรู้ท่ีดี  เป็นการเรียนรู้ท่ีสนุก   เกิดปัญญา มีอิสรภาพท าใหมี้ความสุข
และมีแรงจูงใจอยากเรียนรู้ 

ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสุขภาพ มีทั้งท่ีใกลต้วั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางปัจเจกบุคคล  ปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั และระบบบริการสุขภาพแลว้  ยงัมีปัจจยัท่ีมีผลเป็นตวัก าหนด
ปัจจยัอีกทีหน่ึง  ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสุขภาพยงัมิติของเศรษฐกิจ สังคม เช่น เร่ือง ความ
ยากจน  การจา้งงาน การกีดกนัทางสังคม โลกาภิวตัน์ หรือภยัทางธรรมชาติ หรือภาวะโรคร้อน 
ซ่ึงเป็นเร่ืองระดบัโลก และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนทัว่โลก 

สุขภาพของคน และสังคม จะเกิดและมีไดน้ั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางชีวภาพ  
2) ปัจจยัทางบริการสาธารณสุข และบริการทางการแพทย ์ 
3) ปัจจยัดา้นพฤติกรรม และวถีิชีวติของคน  
4) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1.2. แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                      แนวคิดนิเวศวิทยาเห็นวา่ พฤติกรรมสุขภาพเกิดจากหลายสาเหตุหลายระดบัและ
ต่างเป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและกนัคือปัจจยัของบุคคลนั้นๆครอบครัวชุมชนองคก์ร / สถาบนั
วฒันธรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

1. ตอ้งรู้สาเหตุและเง่ือนไขก าหนดพฤติกรรมนั้นๆหลงัจากนั้นจึงใชว้ธีิการขจดั
สาเหตุ / ลดความส าคญัของสาเหตุ 

2. ตอ้งใชว้ธีิการหรือกิจกรรมหลายอยา่งท่ีเหมาะสมประกอบกนัและกิจกรรม
บางอยา่งตอ้งมีการท าซ ้ าเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

                      นอกจากน้ี ปัจจยัก าหนดพฤติกรรม 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
1. Predisposing factors (ปัจจยัน า :ปัจจยัภายในท่ีเป็นแรงกระตุน้(motivation) จาก

ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆเช่น 
- ลกัษณะประชากรและสังคมเช่น  เพศ  ฐานเศรษฐกิจ 
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- ความรู้สึกนึกคิดเช่น ความรู้ ความเช่ือ 
2. Reinforcing factors (ปัจจยัเสริม :ปัจจยัภายนอกทางสังคมท่ีเป็นแรงเสริมท่ีจะ

ใหท้ ากิจกรรม เช่น ครอบครัวกลุ่มเพื่อนเจา้หนา้ท่ีและกฎระเบียบของสังคม 
3. Enabling factors (ปัจจยัเอ้ือ :ปัจจยัภายนอกทางกายภาพและชีวภาพท่ีเอ้ือหรือ

ทาใหค้นๆนั้น มีความสามารถ (abilities) ท่ีจะท าเช่น บริการดา้นสุขภาพและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจะท ากิจกรรม 

1.3. การประเมินภาวะสุขภาพ 
       การประเมินสถานะสุขภาพ เป็นการวดัสถานะสุขภาพโดยภาพรวมไดอ้ยา่งดีซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัผลจากการใชบ้ริการทางการแพทยใ์นเร่ืองสถานะ การท างานของร่างกายและ
อตัราการเสียชีวติ 
                      ดชันีมวลกาย(BMI) หมายถึงอตัราส่วนของน ้าหนกั(หน่วยเป็นกิโลกรัม) และ
ส่วนสูงยกก าลงัสอง (หน่วยเป็นเมตร) เป็นตวัช้ีวดัท่ีนิยมใชว้ดัสถานะสุขภาพการวดัสถานะ
สุขภาพปัจจยัระดบับุคคลและชีววทิยา 
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI) คือดชันีบอกภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้น ซ่ึง
ค านวณจากการเอาน ้าหนกัเป็นกก.ตั้ง แลว้เอาส่วนสูงเป็นเมตรไปหารสองคร้ัง (Adolphe 
Quetelet, 1796-1874) ตวัอยา่งเช่นน ้าหนกั 70 กก.สูง 175 ซม. เอา 70 ตั้งหารดว้ย 1.75 คร้ังท่ี
หน่ึงได ้= 40 แลว้หารดว้ย 1.75 อีกคร้ัง ไดอ้อกมาเป็นค่า BMI = 22.85 กก.ต่อตรม. 

ดชันีมวลกายเป็นค่าเดียวกนัทั้งเพศชายและหญิง โดยเร่ิมพบความเส่ียงสุขภาพ
สูงข้ึนกว่าปกติตั้งแต่ 25 กก./ตรม. ข้ึนไป WHO จึงใชต้วัเลข 25 เป็นเกณฑ์นิยามค าว่าน ้ าหนกั
เกิน ( overweight  ) และพบความเส่ียงอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ 30 กก./ตรม.ข้ึนไป จึงใช้
ตวัเลข  30 เป็นเกณฑนิ์ยามค าวา่โรคอว้น (obesity) 

องคก์ารอนามยัโลก กล่าวถึง ค่าดชันี มวลกาย ( BMI) ส าหรับ เอเชีย อยูใ่นช่วง 
(18 ·  0 5-23 กก. / m2)  โดยใชข้อ้มูลพื้นฐานของเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกาย และ ดชันีมวล
กาย จาก 10 ประเทศในเอเชีย  

 
 

http://www.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://www.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
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BMI 

มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย) 
การแปรผล 

< 18.5  น ้าหนกันอ้ยกวา่มาตรฐาน 
18.5-22.9 ปกติ 
23-24.9  อว้นระดบั 1 
25-29.9 อว้นระดบั 2 
มากกวา่หรือเท่ากบั 30  อว้นระดบั 3 

 เส้นรอบเอว(waist circumference)  เป็นการวดัปริมาณไขมนัในช่องทอ้ง จะมี
ความสัมพนัธ์กบัขนาดเส้นรอบเอว และยงัมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคเบาหวาน และโรค
หลอดเลือดหวัใจ เส้นรอบเอวท่ีสูงผดิปกติจะสัมพนัธ์กบัความเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 
ความดนัเลือดสูง ไขมนัในเลือดผดิปกติ และโรคหวัใจขาดเลือด หมายความวา่ยิง่เส้นรอบเอว
สูง ยิง่มีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคมาก งานวจิยัพบวา่ความสัมพนัธ์น้ีจะชดัเจนในช่วงท่ีผูป่้วยเร่ิมมี
น ้าหนกัเกินไปจนถึงเป็นโรคอว้นระยะท่ีหน่ึงเท่านั้น (ช่วงท่ีดชันีมวลกายอยูร่ะหวา่ง 25-34.9
การท่ีจะรู้วา่มีไขมนัสะสมในอวยัวะช่องทอ้งมากแค่ไหน รู้ไดจ้ากการวดัเส้นรอบเอว ส าหรับ
ผูช้ายท่ีมีรอบเอวมากกวา่ 36 น้ิว และผูห้ญิงท่ีมีรอบเอวมากกวา่ 32 น้ิว ถือวา่ "อนัตราย"  
การวดัรอบเอว(waist circumference) (เครือข่ายคนไทยไร้พุง. 2554) ระบบพฒันาระบบเฝ้า

ระวงัภาวะอว้นลงพุงในประชาชนอาย ุ 15 ปีข้ึนไปของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามยัใช้

เกณฑพ์ิจารณา 

–     เพศหญิงท่ีมีรอบเอว ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร 

– เพศชาย ท่ีมีรอบเอว ตั้งแต่ 90 เซนติเมตร 
วธีิการวดัรอบเอว(waist circumference)  

1. อยูใ่นท่ายนืตรงวดัขณะท่ียนื สายวดัควรขนานกบัพื้น 
2. ใชส้ายวดั วดัรอบเอวโดยวดัผา่นสะดือ(ควรคล าดูใหท้ราบก่อนวา่ขอบบนของ

กระดูกตะโพก (iliac crest) อยูท่ี่ไหน แลว้วดัท่ีระดบัเหนือขอบบนของ
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กระดูก  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเผลอไปวดัต ่ากวา่นั้น จะกลายเป็นเส้นรอบตะโพก
ไป) 

3. วดัในช่วงหายใจออกสุด (ทอ้งแฟบ) โดยใหส้ายวดัแนบกบัล าตวั ไม่วดัแน่นและ
วางอยูใ่นแนวขนานกบัพื้น   ดงัภาพ  

ภาพ  2  แสดงวธีิการวดัรอบเอว 

 
 

  ทั้งน้ี การรวบรวมขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานระดบั
บุคคล (self - monitoring)  คือประเมินภาวะอว้นลงพุง โดยการวดัรอบเอว และพฤติกรรมดา้น
การบริโภคและการใชแ้รงกาย  จ านวน 20 ขอ้ ไดด้ว้ยตวัเอง  และเพื่อรายงานขอ้มูลระดบั
องคก์รประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป และ(Organization monitoring) และชุมชน 
(Community  monitoring) ผา่นระบบ internet เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบโครงการฯ  สามารถติดตาม
ความกา้วหนา้ กระตุน้และแกไ้ขการด าเนินงานโครงการท่ียงัล่าชา้ไดท้นัเวลา 

การประเมินสถานะสุขภาพโดยค่าวดัรอบเอวนั้น กระทรวงสาธารณสุขเก็บขอ้มูล
วดัรอบเอว  โดยใชก้ารวดัรอบเอวประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานีอนามยัประจ าต าบล โดยวดัปีละ 2 คร้ัง(กองโภชนาการ  กรม
อนามยั. มปพ.)โดยคร้ังท่ี 1 วดัช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  รายงานใหแ้ลว้เสร็จเดือนกรกฎาคม 
และคร้ังท่ี 2  วดัช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี  รายงานใหแ้ลว้เสร็จเดือนมกราคม บนัทึกขอ้มูล
ในในโปรแกรม Excel  ช่ือไฟล ์  SOS1.xls   ซ่ึงออกแบบเพื่อรองรับการเช่ือมต่อกบัระบบ
ฐานขอ้มูลกรมอนามยัและ ส านกันโยบายและแผน ปลดักระทรวงสาธารณสุข   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib74S978LMAhUUUo4KHe2oCDUQjRwIBw&url=http://www.ccgthailand.com/whr.php&psig=AFQjCNGbc0aX70vBBrHhIlKvwwjbvzEiDA&ust=1462535481553742
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นอกจากน้ี ยงัพฤติกรรมการบริโภคและการออกก าลงักาย 20 ขอ้  ใหเ้ก็บ 2 คร้ังในช่วง
เวลาเดียวกนักบัวดัรอบเอวเช่นกนั 

สูตรการค านวณ 

1. ร้อยละของประชาชนเขา้ร่วมวดัเอว=  
จ านวนประชาชนอาย ุ15 ปีขั้นไป ท่ีวดัเอว       

จ านวนประชาชนอาย ุ15 ปีขั้นไปในพ้ืนท่ีทั้งหมด
 

     

2. ร้อยละภาวะอว้นลงพุง=  
จ านวนประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป รอบเอวเกิน       

จ านวนประชาชนอาย ุ15 ปีขั้นไปท่ีวดัเอว
 

    

3. ร้อยละภาวะอว้นลงพุงชาย = 
จ านวนประชาชนชายอาย ุ15 ปีข้ึนไปรอบเอวเกิน      

จ านวนประชาชนอาย ุ15 ปีขั้นไป ชายท่ีวดัเอว
 

     

4. ร้อยละภาวะอว้นลงพุงหญิง=  
จ านวนประชาชนหญิงอาย ุ15 ปีข้ึนไปรอบเอวเกิน       

จ านวนประชาชนอาย ุ15 ปีขั้นไป หญิงท่ีวดัเอว
 

2. หลกัโภชนาการและการออกก าลงักาย 
2.1. หลกัโภชนาการ 
โดยทัว่ไปกลุ่มประชาชนในวัยท างาน ควรมีหลกัควบคุมน ้าหนัก ควบคุมรอบเอว 

1. กินอาหารสมดุล ควบคุมสัดส่วนปริมาณอาหาร กลุ่มขา้วแป้ง ผกั ผลไม ้
เน้ือสัตว ์ ไข่ ถัว่เมล็ดแหง้ นม ผลิตภณัฑน์ม และไขมนั ใหพ้อเหมาะในแต่ละวนั โดยผูห้ญิง 
ควรไดรั้บพลงังานวนัละ 1,600 แคลอรี ส่วนผูช้าย วนัละ 2,000 แคลอรี 

2. กินอาหารเชา้ทุกวนั เพราะม้ือเชา้เป็นม้ือหลกั เพื่อกระจายปริมาณ
พลงังานอาหารใหพ้อเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย นอกจากนั้น จะช่วยให้ร่างกายไม่หิว
มากในช่วงบ่าย และควบคุมอาหารม้ือเยน็ใหกิ้นไดน้อ้ยลงได ้

3. กินอาหารแต่พออ่ิมในแต่ละม้ือ ไม่ควรบริโภคจนอ่ิมมากเกินไป 
4. กินอาหารธรรมชาติ ไม่แปรรูป เช่น เมล็ดธญัพืช กลุ่มขา้วแป้ง ไดแ้ก่ 

ขา้วกลอ้ง เผอืก มนั ขา้วโพด กลุ่มน ้ามนั ไดแ้ก่ เมล็ดทานตะวนั เมล็ดฟักทอง ถัว่ งา เป็นตน้ 
เพราะมีวติามิน เกลือแร่ และใยอาหารสูง 
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5. กินผกัและผลไมไ้ม่หวานใหม้ากพอ และครบ 5 สี คือ สีน ้าเงิน ม่วง 
แดง เขียว ขาว เหลืองส้ม และแดง เพื่อเพิ่มวิตามิน เกลือแร่ และเพิ่มระบบภูมิคุม้กนัโรคจาก
สารเมด็สีในผกั ผลไม ้

6. กินอาหารม้ือเยน็แต่วนั เวลา ส าหรับอาหารม้ือเยน็ควรห่างจากเวลา
นอนไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง เพราะในช่วงเวลานอนหลบั ระบบประสาทสั่งงานใหร่้างกาย
พกัผอ่น เกิดการสะสมไขมนัในอวยัวะช่องปากมากข้ึน 

7. กินเป็น คือ รู้จกัหลีกเล่ียงอาหารมนัจดั หวานจดั และเคม็จดั อาหารใน
รูปไขมนั น ้ามนั มาการีน น ้าตาล แป้ง และเกลือ เช่น เคก้ คุก้ก้ี มนัฝร่ังทอด โรตี และของดอง 
เป็นตน้ 
            นอกจากควบคุมการกินอาหารแลว้ การออกก าลงักายยงัเป็นการลดไขมนัหนา้
ทอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี โดยควรออกก าลงักายท่ีช่ืนชอบ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที 
หากเราสามารถลดน ้าหนกัตวัได ้ 5-10% ของน ้าหนกัไขมนัในช่องทอ้ง จะลดลงไปไดถึ้ง 30% 
แต่ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ และตั้งใจจริง นอกจากจะต่อสุขภาพแลว้ ยงัท าใหบุ้คลิกของเราดู
ดีข้ึนอีกดว้ย 

2.2. หลกัการออกก าลงักาย 
การออกก าลงักายเป็นกลไกท่ีส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพ การออกก าลงักาย

เป็นการใชแ้รงกลา้มเน้ือและแรงกายใหเ้คล่ือนไหวเพื่อให้ร่างกายแขง็แรง  มีสุขภาพดี  โดยจะ
ใชกิ้จกรรมใดเป็นส่ือก็ได ้เช่น  การบริหาร เดินเร็ว วิง่ เหยาะหรือ การฝึกท่ีไม่มุ่งการแข่งขนั  

2.2.1. การออกก าลงักายมาตรฐานส าหรับคนทัว่ไป  

 วทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์การกีฬาอเมริกนั และสมาคมแพทยโ์รคหวัใจ
อเมริกนั (ACSM / AHA) สันต ์ใจยอดศิลป์,2553)ไดร่้วมกนัจดัรวมรวมหลกัฐานวทิยาศาสตร์
มาท าเป็นค าแนะน าการออกก าลงักายส าหรับคนอาย ุ18-65 ปี   ดงัน้ี 

1) เพื่อใหมี้สุขภาพดี แนะน าให้มีการด ารงชีวติประจ าวนัท่ี Active มีการขยบั
เขยื้อนเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 
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2) แนะน าใหอ้อกก าลงักายแบบแอโรบิก (aerobic หรือ endurance exercise) เช่น
การเดินเร็ว (brisk walk) ใหถึ้งระดบัหนกัปานกลาง (moderate) ทราบจากหวัใจเตน้เร็ว เหง่ือ
ออก ร้องเพลงไม่ได ้ แต่ยงัพอพูดได ้หรือใชพ้ลงั 6 ส่วนใน 10 ส่วน อยา่งนอ้ยวนัละ 30 นาที 
สัปดาห์ละอยา่งนอ้ย 5 วนั หรือ ออกก าลงักายระดบัหนกัมาก (vigorous) เช่นวิง่จอ๊กก้ิง จน
เหน่ือยมาก พูดไม่ได ้ หรือใชพ้ลงั 7-8 ส่วนใน 10 ส่วน วนัละอยา่งนอ้ย 20 นาที สัปดาห์ละ 
อยา่งนอ้ย 3 วนั หรืออาจควบการออกก าลงักายสองระดบัความหนกัเขา้ดว้ยกนัเช่นอยา่งละสอง
วนัก็ได ้

3) การออกก าลงักายขา้งตน้ไม่นบัรวมกิจกรรมระดบัเบาๆประจ าวนั เช่น อาบน ้า 
ลา้งจาน ท างานนัง่โตะ๊ หรือกิจกรรมท่ีท าจบในระยะสั้นกวา่ 10 นาทีเช่นเทขยะ เดินจากท่ีจอด
รถไปหอ้งท างาน  

4) การออกก าลงักายแบบแอโรบิก เช่น การเดินเร็ว ใหถึ้งระดบัหนกัปานกลางซ่ึง
ทราบไดจ้ากหวัใจเตน้เร็วข้ึน อาจท าเป็นช่วงสั้น (short bouts) คร้ังละไม่ต ่ากวา่ 10 นาที หลายๆ
คร้ัง แลว้นบัรวมกนัได ้ 

5) นอกเหนือไปจากการออกก าลงักายขา้งตน้ แนะน าให้ออกก าลงักายแบบสร้าง
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (muscle strengthening) ควบเขา้ไปอีกสัปดาห์ละ 2 วนัท่ีไม่
ต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละวนัออก 10 ท่า แต่ละท่าใหท้  าซ ้ า 12 คร้ัง แต่ละท่าตอ้งมีการใชก้ลา้มเน้ือ
กลุ่มหลกัๆ โดยใหใ้ชน้ ้าหนกัตา้นสูงสุดเท่าท่ีจะท าซ ้ าไดอ้ยา่งมาก 8-12 คร้ังก็ลา้ ตวัอยา่งของ
การออกก าลงักายแบบสร้างความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเช่นการยกน ้าหนกั การข้ึนบนัได การ
ท ากายบริหารเช่น sit up วดิพื้น เป็นตน้  

6) เน่ืองจากการออกก าลงักายยิง่ท  ามากยิง่ไดป้ระโยชน์ (dose response) ผูท่ี้หวงั
ใหร่้างกายมีความฟิต ลดความเส่ียงของโรคเร้ือรัง หรือป้องกนัการเพิ่มน ้าหนกั หรือตอ้งการลด
น ้าหนกั ควรออกก าลงักายใหม้ากกวา่ปริมาณพื้นฐานท่ีแนะน าไว ้

7) ในกรณีอายมุากกวา่ 65 ปี แนะน าใหอ้อกก าลงักายเหมือนคนอาย ุ18-65 ปี นัน่
แหละ แต่เพิ่มการออกก าลงักายเพื่อธ ารงความยดืหยุน่ (flexibility) และเสริมการทรงตวั เพิ่มข้ึน
ไปจากการออกก าลงักายแบบต่อเน่ืองและแบบฝึกความแขง็แรงกลา้มเน้ือ 
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2.2.2. ประเภทการออกก าลงักาย 

              การจ าแนกประเภทการออกก าลงักายเป็นไปในแนวทางการสร้างความแขง็แรง
ของกลา้มเน้ือการเพิ่มประสิทธิภาพของปอดและหวัใจ และการเพิ่มความยดืหยุน่และการผอ่น
คลายของกลา้มเน้ือโดยจ าแนกประเภทของการออกก าลงักายไดด้งัน้ี 
                 1. การออกก าลงักายแบบไอโซเมตริก (Isometric of Exercise) เป็นการออกก าลงั
กายอยูก่บัท่ีโดยเกร็งกลา้มเน้ือไม่มีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของใดเหมาะส าหรับการออกก าลงั
กายท่ีสถานท่ีจ ากดั   เป็นตน้ ร่างกายเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ อาจท าร่วมกบัใช้
แรงตา้นดว้ยเช่นการออกแรงดนัส่ิงหน่ึงส่ิง 

2. การออกก าลงักายแบบไอโซโทนิก (Isotonic of Exercise) เป็นการออกก าลงั
กายโดยการเกร็งกลา้มเน้ือพร้อมกบัการเคล่ือนไหวอวยัวะแขนขา หรือขอ้ต่างๆ เป็นการออก
ก าลงักายแบบต่อสู้ แรงตา้นทาน และเป็นการออกก าลงักายให ้กลา้มเน้ือภายนอก แต่กลา้มเน้ือ
หวัใจไม่ไดรั้บออกก าลงักาย เช่น การยกน ้าหนกั กรรเชียงบก ยกดมัเบล เป็นตน้               
 3. การออกก าลงักายแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic Exercise) เป็นการออกก าลงักาย
ท่ี ใชอ้อกซิเจนจ านวนมาก โดยสม ่าเสมอและติดต่อกนัท าใหร้ะบบหวัใจและหลอดเลือดท า
หนา้ท่ีดีข้ึนเป็นการออกก าลงักายท่ีมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ซ่ึงประกอบดว้ย
กิจกรรมท่ีเพิ่มความยดืหยุน่และแขง็แรงของกลา้มเน้ือกิจกรรมการออกก าลงักายประเภทน้ี เช่น 
กิจกรรมการเตน้แอโรบิก การวิง่ การป่ันจกัรยาน การออกก าลงักายฟิตเนส เป็นตน้ 
                 4. การออกก าลงักายแบบไม่ใช่ออกซิเจน (Anaerobic Exercise) เป็นการออกก าลงั
กายท่ีอาศยัพลงังานจากครีเอตินินฟอสเฟต  และอดีโนซินโตรฟอสเฟตท่ี สะสมอยูใ่นเซล
กลา้มเน้ือเป็นการ ออกก าลงักายท่ีไม่ใช่ออกซิเจนหรือใชเ้พียงเล็กนอ้ย  ตวัอยา่งการออกก าลงั
กายประเภทน้ี คือ การวิง่ระยะสั้น ยกน ้าหนกั เหมาะส าหรับการฝึกนกักีฬาโบวล่ิ์ง 
เทนนิส วอลเล่ยบ์อล กอลฟ์  

จากประเภทของการออกก าลงักายท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสามารถประมวลไดว้า่ 
ประเภทของการออกก าลงักายมีทั้งหมด 4 ประเภท  โดยการออกก าลงักายแบบไอโซโทนิกและ
ไอโซเมตริก เป็นการออกก าลงักายเพื่อสร้างกลา้มเน้ือและการออกก าลงักายแบบใชอ้อกซิเจน
และแบบไม่ใชอ้อกซิเจนเป็นการออกก าลงักายเพื่อใชพ้ลงังาน 



 
 
 
 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  
(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

 19 
 
 
 
 

2.2.3. องค์ประกอบการออกก าลังกาย 
1) ความถี่ของการออกก าลงักาย(Frequency of Exercise)  เป็นหลกัของการ

ก าหนดความถ่ี เป็นจ านวนคร้ังของการออกก าลงักายในแต่ละสัปดาห์โดยควรออกก าลงักาย 3-
5 คร้ัง ต่อสัปดาห์ และตอ้งกระท าอยา่งสม ่าเสมอ จึงจะมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย 
ท าใหเ้กิดความทนทานของปอดหวัใจ ส าหรับการออกก าลงักายในจ านวนคร้ังท่ีนอ้ยกวา่น้ี จะมี
ผลแค่การเผาผลาญพลงังานเท่านั้นแต่ไม่มีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายภาพทางกาย 

2) ความแรงหรือความหนักของการออกก าลงักาย (Intensity of Exercise)  เป็น
หลกัการก าหนดขนาดของการออกก าลงักาย  ซ่ึงในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั การออกก าลงั
กายโดยใชค้วามแรงมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถเดิม หลกัการค านวณความแรง
ของการออกก าลงักายท่ีนิยม  คือ  ใชค้่าอตัราการเตน้ของหวัใจเป้าหมายหลกั โดยอตัราการเตน้
ของหวัใจเป้าหมายสามารถค านวณไดจ้ากอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจเท่ากบั 220 - อาย ุ (ปี) 
เป็นการวดัดูอตัราการเตน้ ของหวัใจขณะออกก าลงักาย  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการใช้
ออกซิเจนอยา่งเพียงพอและปลอดภยัโดยแบ่งขนาดของการออกก าลงักายเป็น3ระดบั คือ 
                 - ระดบัต ่า (LowIntensity) หมายถึง  เม่ือออกก าลงักายแลว้หวัใจเตน้ประมาณร้อยละ 
50-60 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 
                 - ระดบัปานกลาง ( Moderate Intensity )หมายถึง  เม่ือออกก าลงักายแลว้หวัใจเตน้
ประมาณ  ร้อยละ 66-85 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 
                 - ระดบัสูง(High Intensity) หมายถึง  เม่ือออกก าลงักายแลว้หวัใจเตน้มากกวา่ร้อยละ 
85 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 
                  ทั้งน้ีในส่วนของการวดัถึงความแรงหรือความหนกัของการออกก าลงักายน้ี
วทิยาลยัเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐ (American College of Sports Medicine, 2011) ไดเ้สนอ
ใหป้ระเมินจากความรู้สึกเหน่ือยหวัใจเตน้เร็วจนถึงระดบัอตัราการเตน้ของหวัใจท่ีเป็น
เป้าหมายของบุคคลนั้น   การประเมินโดยใชว้ธีิการทดสอบการพูด (Talk Test) โดยการ
ประเมินได ้ 3 ระดบัคือ                            
                  ระดบัเบา โดยไม่ท าใหรู้้สึกเหน่ือยหรืออาจเหน่ือยเล็กนอ้ยหรือสามารถร้องเพลง
ขณะออกก าลงักายได ้
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                  ระดบัปานกลาง ท าใหท้่านรู้สึกเหน่ือยพอประมาณ (หายใจแรงข้ึนกวา่ปกติ
เล็กนอ้ยหรือพูดคุยกบัคนขา้งเคียงจนจบประโยค) 
                  ระดบัหนกั ท าใหท้่านรู้สึกเหน่ือยมากหรือหอบ (หายใจเร็วแลแรงทางปากหรือ
หายใจทางปากหรือไมส้ามารถพูดคุยกบัคนขา้งเคียงไดจ้นจบประโยค) 

3) ระยะเวลาหรือความนานของการออกก าลงักาย (Time or Duration of 
Exercise)เป็นหลกัของช่วงเวลาในการออกก าลงักาย โดยทัว่ไปควรอยูใ่นระหวา่ง 20 – 60 นาที 
และมีความต่อเน่ืองซ่ึงจ าแนกออกเป็น3 ช่วงหรือ 3 ขั้นตอนต่อเน่ืองดงัน้ี   

       3.1 ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up Phase) เป็นช่วงเวลาส าหรับการเตรียม
ความพร้อมของร่างกายก่อนการออกก าลงักายจริงหรือเต็มท่ี เพื่อใหเ้กิดคุณภาพสูงสุดเม่ือออก
ก าลงักายจริงท าใหก้ารประสานงานระหวา่งกลา้มเน้ือหดรัดตวัดีข้ึน การเคล่ือนไหวของขอ้
ต่างๆคล่องแคล่ว ระยะน้ีใชเ้วลาประมาณ  5 -10  นาที  ส าหรับลกัษณะของการออกก าลงักายใช้
อบอุ่นร่างกาย เช่น การเดินชา้ๆ  หรือการออกก าลงักายยดืกลา้มเน้ือต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ
แขน ขา  เพื่อลดอาการบาดเจบ็ขณะออกก าลงักาย ในการอบอุ่นร่างกายจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
อุณหภูมิของส่ิงแวดลอ้มดว้ย ถา้สภาพแวดลอ้มมีอาการร้อนอาจใชเ้วลานอ้ย แต่ถา้อากาศหนาว
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานมากข้ึนไปดว้ย                  
              3.2 ระยะออกก าลงักาย (Exercise Phase) เป็นช่วงเวลาท่ีออกก าลงักายจริง 
หรือเตม็ท่ีหลงัจากอบอุ่นร่างกายแลว้ การท่ีจะออกก าลงักายประเภทใดนั้นอยูก่บัความ
เหมาะสมของวยัสภาพร่างกายความชอบ ระยะน้ี ใชเ้วลา 20-30 นาที ส่วนใหญ่เป็นการออก
ก าลงักายเพื่อเสริมสร้างความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
              3.3 ระยะผอ่นคลายร่างกาย (Cool Down Phase or Warm Phase)  เป็นระยะ
หลงัออกก าลงักายเตม็ท่ีแลว้ ซ่ึงจะตอ้งมีการผา่นคลายการออกก าลงักายใหล้ดลงเป็นล าดบัโดย
การเดินการบริหาร หรือออกก าลงักายโดยยดืกลา้มเน้ือ เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกาย  การ
หายใจเพื่อให้ร่างกายกลบัเขา้สู่ภาวะปกติและช่วยลดอาการปวดระยะน้ี ใชเ้วลาประมาณ 5-10 
นาที 
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2.2.4. ประโยชน์และคุณค่าของการออกก าลงักาย 
          การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยพฒันาองคป์ระกอบของสมรรถภาพทาง
กายช่วยท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกระบวนการชีววทิยาในร่างกายในหลายดา้น และการ
ออกก าลงักายสามารถช่วยเพิ่มความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกายและมีผลดีต่อจิตใจ สังคมโดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ผลทางด้านร่างกาย 
              1.  ระบบหวัใจและการไหลเวยีนเลือด  การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  เป็น
การเพิ่มปริมาณของเลือดให้ร่างกาย  ช่วยปรับปรุงให้หลอดเลือดท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ไม่เปราะมีความยดืหยุน่ดี  เพิ่มปริมาณการน าออกซิเจนในเส้นเลือด  เพิ่มประสิทธิภาพการสูบ
ฉีดเลือดออกจากหวัใจ  การแลกเปล่ียนก๊าซในหลอดเลือดแดง  เพิ่มความจุของหลอด
เลือด  ดงันั้นผลของการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจึงเป็นกลไกในการป้องกนัโรคหวัใจ และ
ช่วยท าใหโ้คเลสเตอรอลชนิดท่ีมี ความหนาแน่นต ่าลดลง  ซ่ึงไขมนัชนิด LDL (Low Density 
Lipoprotein) น้ีจะเป็นตวัส าคญัท่ีจะเกาะตามผนงัหลอดเลือดท าใหเ้กิดการอุดตนัของหลอด
เลือด  และช่วยท าใหโ้คเลสเตอรอลชนิดท่ีมีความหนาแน่นสูงเพิ่มข้ึน ซ่ึง HDL (High Density 
Lipoprotein) มีจ  านวนสูงข้ึนโอกาสท่ีจะเป็นโรคหวัใจและท าใหห้วัใจขาดเลือดจึงนอ้ยลง 
นอกจากน้ีการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองยงัช่วยลดน ้าหนกัตวั ลดไขมนัท่ี สะสมในร่างกายมี
ผลท าใหค้วามดนัโลหิตลดลง ลดอตัราการเตน้ของหวัใจขณะหยดุพกัหลงัออกก าลงักาย 
              2. ระบบหายใจ  การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอท าใหท้รวงอกขยายใหญ่ 
กลา้มเน้ือท่ีท าหนา้ท่ีหายใจมีความแขง็แรงท างานไดดี้ข้ึน ท าใหป้ริมาณอากาศท่ีหายใจเขา้หรือ
หายใจออกแต่ละคร้ังเพิ่มข้ึน   และเพิ่มปริมาตรอากาศท่ีหายใจออกเตม็ท่ีภายหลงัหายใจเขา้
เตม็ท่ีถึงร้อยละ20 ท าใหอ้ตัราการหายใจชา้ลง ความลึกของการหายใจเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นยงัท า
ใหป้ริมาตรการไหลเวยีนเลือดเขา้สู่ปอดไดดี้ข้ึน มีการใชอ้อกซิเจนอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพิ่มความทนทานและความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายและกิจกรรมการ
ท างานต่างๆในชีวติประจ าวนั 
              3. ระบบภูมิคุม้กนัและสารท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง  การออกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบภูมิคุม้กนั ท าใหไ้ปยบัย ั้งการ
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เจริญเติบโตของเซลลท่ี์ผดิปกติไดแ้ละเพิ่มการไหลเวยีนของเมด็เลือดขาวชนิดโคไซด์  ลด
ปัจจยัเส่ียงการเป็นมะเร็งเตา้นม มะเร็งทางระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ช่วยลดการเกิดมะเร็งล าไส้ 
              4. ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญอาหาร การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ
จะกระตุน้ให้ต่อมหมวกไตมีการหลัง่ฮอร์โมนอีปิเนฟรีน และนออีปิเนฟรีนมีผลท าใหมี้การ
เปล่ียนแปลงสรีระ คือ หวัใจจะเตน้ถ่ีและแรงข้ึน เลือดไปสู่ทางลดัท่ีตอ้งการเลือดมาเล้ียงมากๆ 
เช่น   กลา้มเน้ือหวัใจ  การสลายตวัของไกลโคเจนเพิ่มข้ึนในตบั และในกลา้มเน้ือลายมีการ
ละลายไขมนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะท าใหร่้างกายมีพลงังานเพิ่มข้ึนใหส้มดุลกบัพลงังานท่ี
ตอ้งใชใ้นการออกก าลงักาย เพิ่มการเผาผลาญอาหาร และหลัง่แคลทีโคลามีน และกลูคากอน
เพิ่มข้ึน ลดระดบัอินซูลินในกระแสเลือด ซ่ึงมีผลต่อการลดภาวะเส่ียงของโรคเบาหวาน 

        5. ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอท าให้
กระดูก  กระดูกอ่อนและขอ้ต่างๆ แขง็แรงข้ึน ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ  เอน็จะมีความสามารถในการยดื
และหดตวัไดดี้  ขอ้ต่อจะสามารถเคล่ือนไหวไดต้ลอดช่วงการเคล่ือนไหว หรือเคล่ือนไหวได้
มากกวา่ปกติ เม่ือองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยในการเคล่ือนไหวน้ีแขง็แรง  อตัราท่ีบาดเจบ็จาก
การออกก าลงักายหรืออุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัก็ลดนอ้ยลง และกลบัจะท าให้
สมรรถภาพทางกายในทุกๆดา้นดีข้ึนตามไปดว้ย  นอกจากน้ีเส้นใยกลา้มเน้ือท่ีมีขนาดใหญ่ 
กลา้มเน้ือแขง็แรงและพลงังานดีข้ึน  มีการสะสมสารต่างๆ เพิ่มข้ึน  หลอดเลือดฝอยมีการ
กระจายในกลา้มเน้ือมาก ท าใหก้ลา้มเน้ือสามารถรับออกซิเจนไดม้ากข้ึน และขณะท่ีพกั
กลา้มเน้ือจะท างานอยา่งประหยดั ซ่ึงเป็นการเพิ่มความแขง็แรง  นอกจากน้ี การออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอจะสามารถช่วยป้องกนัภาวะโรคกระดูกพรุนไดช้ะลอความเส่ือมของกระดูก 
             6. ระบบประสาท การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอท าใหก้ารท างานของสมอง
มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน มีการสั่งงานใหก้ลา้มเน้ือต่างๆ ท างานประสานกนัไดดี้ และยงัท าให้
อวยัวะต่างๆ ท่ีควบคุมดว้ยประสาทอตัโนมติัท างานไดดี้  เพราะการออกก าลงักายจะไปกระตุน้
ใหต่้อมแอลดรีนัล่หลัง่สารนอร์แอดดรีนาลีน และแอดดรีนาลีนออกมาสารน้ีจะไปกระตุน้
ระบบประสาทอตัโนมติัอีกต่อหน่ึง ส่งผลใหเ้หง่ือออกมาท าใหอุ้ณหภูมิของร่างกายลดลง เพิ่ม
ปริมาณเลือดท่ีออกจากหวัใจส่งผลใหเ้พิ่มปริมาณออกซิเจนในส่วนต่างๆของร่างกาย  เพิ่มการ
ถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด ์ เพิ่มการถ่ายเทของเสียจากการเผาผลาญ และเพิ่มอาหารใหแ้ก่
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กลา้มเน้ือ 
           7. ระบบทางเดินอาหาร  การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยลดอาการ
ทอ้งผกูเพราะขณะท่ีมีการออกก าลงักายอาหารจะผา่นทางเดินล าไส้ค่อนขา้งเร็ว และท าให้
ร่างกายมีการปล่อยสารแมกนีเซียมออกมาในล าไส้  ซ่ึงแมกนีเซียมมีฤทธ์ิช่วยเป็นยาระบาย และ
การออกก าลงักายยงัลดความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดแผลในกระเพาะอาหาร  เพราะวา่ในขณะท่ียงัออก
ก าลงักายไม่เตม็ท่ีนั้นจะช่วยลดการหลัง่กรดของกระเพาะอาหารทั้งยงัลดการเกิดน่ิวในถุงน ้าดีท่ี
เกิดจากโคเลสเตอรอล  

2) ผลทางด้านจิตใจและสังคม 
            การออกก าลงักายนอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมี
ประโยชน์  ต่อจิตใจและสังคมอีกดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะมีผลให้
ร่างกายเกิดการหลัง่สารจากต่อมใตส้มองท่ี เรียกวา่ เอน็ดอร์ฟีน  ซ่ึงสารตวัน้ีจะมีฤทธ์ิคลา้ย
มอร์ฟีน มีผลท าใหล้ดอาการ เศร้าซึม  ลดความวติกกงัวล และการออกก าลงักายท าใหเ้กิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน แจ่มใส ไม่เซ่ืองซึม นอกจากน้ีการออกก าลงักายยงัเพิ่มความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีอตัมโนทศัน์ท่ีดีต่อตวัเองและมีความโนม้เอียงท่ีมี พฤติกรรมอ่ืนๆ ในทางท่ีดีข้ึนดว้ย
โดยเฉพาะการละเวน้หรือลดการใชส้ารเสพติด เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา เป็นตน้  การออก
ก าลงักายท าใหแ้บบแผนการนอนหลบัดีข้ึน โดยเฉพาะผูท่ี้นอนไม่หลบัจากความเครียด การ
ออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและการเรียนรู้พฤติกรรม มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็นผูน้ า  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  และ สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 

3. การระดมพลงัทางสังคม (Social Mobilization) 

 นบัตั้งแต่ปี 1980 เป็นตน้มา UNICEF ไดป้ระสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
ดา้นสุขภาพในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเร่ืองโครงการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคในเด็กการ
ควบคุมโรคอุจจาระร่วง เป็นตน้ โดยอาศยัความร่วมมือและการท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหว 
(Mobilizing) ในส่วนต่างๆของสังคมดงันั้นแนวคิดการระดมพลงัทางสังคมจึงเกิดข้ึนโดย 
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UNICEF ซ่ึงไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาแนวคิดน้ีใหเ้กิดข้ึนในส่วนนกัวชิาการผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานรวมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นแนวคิดท่ีคลา้ยกบัการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ขององคก์ารอนามยัโลกการระดมพลงัทางสังคมหมายถึง 
กระบวนการท่ีใหทุ้กส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการด าเนินงานเป็นวธีิการท่ี
มีประสิทธิภาพ ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งย ัง่ยนื
ความส าเร็จอยูท่ี่กลยทุธ์ท่ีใช ้ จะตอ้งท าใหทุ้กส่วนของสังคมตั้งแต่ระดบัผูท่ี้มีอ านาจในสังคม
จนถึงระดบัครอบครัวและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยใชว้ธีิการต่างๆเช่นการสร้างกระแสสังคม
(Advocacy) การรณรงคเ์พื่อสร้างความตระหนกัให้แก่ชุมชนกระบวนการน้ีจะส าเร็จไดต้อ้งมี
การสร้างพนัธมิตรข้ึนในสังคม มีการแลกเปล่ียนข่าวสารเพื่อความเขา้ใจปัญหาอยา่งแทจ้ริง
เป้าหมายถูกก าหนดร่วมกนั มีการก าหนดประเด็นของความส าเร็จ (benchmark) ก าหนด
ช่วงเวลา (time frame) วตัถุประสงคแ์ละกลวธีิท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา (UNICEF, 1997 : 1)เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายสังคมสถาบนักลุ่มและชุมชนมีความสนใจร่วมกนัมีการระดมพลงัทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและวตัถุส่ิงของ เพื่อใชแ้กไ้ขสาเหตุของปัญหาท่ีเป็นรากเหงา้ของสังคมมีการ
สร้างความตระหนกัใหแ้ก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (UNICEF, 1993 : 7)  

 จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัก าหนดพฤติกรรม 3 กลุ่มใหญ่  เป็นปัจจยัภายนอกทางสังคมท่ี
เป็นแรงเสริมท่ีจะใหบุ้คคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้นๆ  จะตอ้งการระดมพลงัทางสังคม 

องค์ประกอบของการระดมพลงัทางสังคม (Ofella, C. V, et al, 1996 : 10-11) 

1. การสร้างกระแสสังคม (Advocacy) เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้คนทุกระดบั
เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบายและทรัพยากรมุ่งเนน้ท่ีตวับุคคลตั้งแต่ระดบั
ผูน้ าประเทศผูอ้อกกฎหมายผูบ้ริหารงานระดบัทอ้งถ่ินผูว้างแผนงานในแต่ละระดบั
ส่ือสารมวลชนองคก์รภาคเอกชนผูน้ าศาสนาและนกัวชิาชีพฯลฯโดยใชว้ธีิการท่ีน่าเช่ือถือโนม้
นา้วจูงใจใหแ้ต่ละบุคคลตระหนกัในปัญหามีการก าหนดนโยบายและกลวธีิท่ีสอดคลอ้งกบั
ปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างกระแสสังคม 

2. ขอ้มูลข่าวสารการศึกษาการส่ือสาร (Information, Education and 
Communication) จะเนน้การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ครอบครัวและชุมชนซ่ึงข่าวสารนั้นตอ้ง
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สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชุมชน ใชว้ธีิการติดต่อโดยตรงกบับุคคลหรือองคก์รชุมชนท่ีจะ
เป็นผูด้  าเนินโครงการมีการจดัท าเอกสารแจกท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้

3. การจดัองคก์รชุมชน (Community Organization) ส่วนล่างสุดของการ
ระดมพลงัทางสังคมคือบุคคลและกลุ่มต่างๆในชุมชนท่ีควรจะเกิดความรู้สึกไดว้า่ชุมชนควรท า
อะไรดว้ยตวัของตนเองเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน มีการอภิปรายถึงสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนความตระหนกัในการน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชด้ าเนินการ ติดตามผลการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนดว้ยตนเอง เม่ือชุมชนสามารถคน้พบวธีิการท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของตนเองไดน้ั้นถือ
วา่การสร้างพลงั(Empowerment) ไดเ้กิดข้ึนแลว้การจดัองคก์รชุมชนเป็นกระบวนการท่ีจะให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม (Goldsmiths.(2010) การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้โครงการท่ี
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกนัการท่ีประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งจริงจงัท าให้
เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในท่ีสุด 
(Lankester, 1992) 

4. การสร้างศกัยภาพ (Capacity building) การระดมพลงัทางสังคมจะมี
ความย ัง่ยนือยูไ่ดห้ากผูส้ร้างกระแสและผูร้ะดมพลงัสามารถขยายเครือข่ายออกไปอยา่งต่อเน่ือง 

5. การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร (Networking and Alliance building) 
ความส าเร็จของการระดมพลงัทางสังคมข้ึนอยูก่บัความสามารถในการระบุบุคคลและกลุ่ม
ต่างๆท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลืออยา่งไม่คิดมูลค่าและเป็นผูท่ี้สามารถช่วยใหเ้ป้าหมายของ
โครงการบรรลุผลส าเร็จ 

6. การควบคุมก ากบั( Monitoring) เพือ่ตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
โครงการ 

7. การสร้างพลงัใหก้บัชุมชนและความย ัง่ยนืของโครงการ (Community 
empowerment and program sustainability) เป้าหมายหรือผลลพัธ์สุดทา้ยของการระดมพลงัทาง
สังคมคือการสร้างพลงัใหก้บับุคคลและชุมชนโครงการต่างๆจะย ัง่ยนืหากบุคคลกลุ่มชุมชนเป็น
ผูท้  าดว้ยตนเอง 

 การระดมพลงัทางสังคมจะเก่ียวขอ้งกบัทุกๆกลุ่มของสังคมตั้งแต่กลุ่มบุคคลท่ีมี
หนา้ท่ีตดัสินใจและก าหนดนโยบายผูน้ าในดา้นความคิดองคก์รทุกระดบัตั้งแต่ระดบับริหาร
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และระดบัผูป้ฏิบติังาน กลุ่มนกัวชิาชีพองคก์ร ทางศาสนาองคก์รดา้นธุรกิจ/การคา้ชุมชน
ครอบครัวและบุคคลต่างเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นการกระท าทางสังคม (Social 
Action) เป็นการสร้างกระแสทางสังคม (Advocacy) เป็นรูปแบบใหชุ้มชนไดส้ร้างศกัยภาพโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่มจดัอภิปรายโตว้าทีปิดประกาศมีการแลกเปล่ียนข่าวสารอยา่งรวดเร็วตรง
ตามประเด็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

ก าหนดประเด็นของความส าเร็จ(benchmark) ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงาน 
(time frame) วตัถุประสงคแ์ละกลวธีิในการแกปั้ญหาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาร่วมกนัใน
ระดบันโยบายผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากกระบวนการน้ีคือการสนบัสนุนท่ีจะไดจ้ากรัฐในการ
จดัสรรแหล่งทรัพยากรเพื่อจะไดน้ าไปในการด าเนินการเพื่อสร้างพลงัปัญญาใหก้บัชุมชนการ
สร้างใหก้ลุ่มต่างๆในชุมชนใหเ้กิดความสามคัคีท างานร่วมกนั โดยมีความตระหนกัในปัญหา
ร่วมกนัและคิดแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทั้งองคก์รรัฐและองคก์รเอกชน ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 
 โดยสรุปการระดมพลงัทางสังคมหมายถึงการท่ีทุกส่วนและทุกระดบัของสังคม
เขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหามีการสร้างพลงัใหก้บับุคคลกลุ่มและชุมชนดว้ยวธีิการต่างๆ
เช่นการสนทนาการเจรจาต่อรอง การลอบบ้ี การรณรงคแ์ละการอภิปรายกลุ่มมีการจดัตั้งองคก์ร
ชุมชนและระดมทรัพยากรมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเป็นตน้ 

4. รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุขภาพ  
เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกท่ีส าคญัของกระทรวงสาธารณสุขใน

ระดบักลุ่มจงัหวดัเป็นกลไกหลกัในการพฒันาระบบบริการสุขภาพ   ระบบสร้างเสริมสุขภาพ
และควบคุมป้องกนัโรค ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภควธีิหลกัคือการจดับริการ “ร่วม” มีเคร่ืองมือคือ
ผงับริการ (service plan) วตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนมาใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน 
บริการดีข้ึน และประทบัใจข้ึนเร่ือยๆ(วชิระ เพง็จนัทร์, 2551) 

เขตสุขภาพ การก าหนดบทบาท 3 ส่วนใหช้ดัเจน  
1)  National Health Authority (NHA) & Regulator  
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2)  Purchaser หมายถึง สปสช.   
3)  Provider หมายถึง เครือข่ายบริการ และหน่วยบริการ  

 การจดัเครือข่ายบริการ และแบ่งเขตพื้นท่ีเครือข่ายบริการ เป็น 12 เขต ครอบคลุม
ประชากรเฉล่ียเขตละ 5 ลา้นคน คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (Service Provider Board) 

กรรมการ ประกอบดว้ย นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัทุกแห่งในเขต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไปทุกแห่งในเขต ผูบ้ริหารของสาธารณสุขอ่ืนในเขต ผูแ้ทนผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลในเขต ผูแ้ทน สสอ. ในเขต ผูแ้ทน รพ.สต.ในเขตใหก้ระจาย ทุกจงัหวดัในเขต
ก าหนดให ้ทุกเขตจดัท า“แผนสุขภาพเขต” โดยใหค้รอบคลุมทั้งแผนบริหารจดัการ แผนบูรณา
การ และแผนส่งเสริมป้องกนัโรค โดยมุ่งเนน้ประสิทธิภาพในการท างานดงัภาพ 

ภาพ 3  การบริหารจดัการเขตสุขภาพ  

 

การบริหารจัดการ 
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1) พฒันาโครงสร้างการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการเขต 
1.1. แนวทางการจดัตั้งส านกังานเขตสุขภาพ 
1.2. ตั้งคณะกก.พฒันาระบบบริการสุขภาพระดบัเขต 
1.3. นโยบายการบริหารแผนงานและขอ้มูลระดบัเขต พฒันาระบบบริการ

สุขภาพ/บริหารการเงินการคลงั/บริหารทรัพยากร ฯลฯ 
2) การบริหารร่วม 

1.1 บริหารแผน : มียทุธศาสตร์และแผนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตวัช้ีวดัระดบัเขต 

1.2 บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผนก าลงัคน โดยวิเคราะห์
อตัราก าลงั ความตอ้งการรายหน่วยบริการ จดัสรรอตัราก าลงั 

1.3 พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะบุคลากร  การจา้งพนกังาน กระทรวง
สาธารณสุขและการก าหนดค่าตอบแทนแรงจูงใจใหป้ฏิบติังานอยา่ง
เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.4 บริหารงบประมาณ :  บริหารงบ UC  ร่วมกนัระหวา่ง สธ.และ สปสช. 
(คปสข.และอปสข.)ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

1.5 บริหารงบลงทุน :  วางแผนการลงทุนและแผนการใชท้รัพยากร
ร่วมกนัในเขต 

1.6 บริหารการจดัซ้ือจดัจา้ง :  มีแผนการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้
เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะยา และวสัดุ
วทิยาศาสตร์ มีการด าเนินการร่วมกนั 

3) การจดับริการร่วม 
3.1. มีแผนการจดับริการท่ีบูรณาการครอบคลุม 4 มิติ เพื่อตอบสนอง

เป้าหมายและตวัช้ีวดัตามกลุ่มวยั 
3.2. มีแผนการด าเนินงานพฒันาระบบบริการ 10 สาขาและยกระดบัขีด

ความสามารถของสถานบริการในลกัษณะเครือข่ายเช่ือมโยงทุกระดบั 
(Service Plan) ทั้งในเขตและนอกเขต 
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3.3. ด าเนินการติดตามและบริหารผลการด าเนินงานตามระยะเวลา 
3.4. ประเมินผลลพัธ์การด าเนินงานและการจดับริการร่วม 
คณะท างานฯไดน้ าขอเสนอการปรับบทบาทและโครงสร้างฯจากท่ีประชุม

ผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุข  มาท าการทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทท่ีเหมาะสม 11 
ประเด็น ไดแ้ก่ 

1) ก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพของประเทศ   
2) พฒันาระบบ และกลไกการบริหารจดัการดา้นสุขภาพ   
3) ติดตาม ก ากบั ประเมินผล การดูแลระบบสุขภาพในภาพรวม และสร้างกลไก

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4)  ออกกฎหมาย บงัคบัใชก้ฎหมาย และก าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็นรวมทั้ง 

ก ากบั ดูแล และพฒันาคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน   
5) จดัใหมี้ระบบบริการดา้นสุขภาพ การเงินการคลงั ท่ีเหมาะสมไดม้าตรฐาน 

และพฒันาบริการสุขภาพเฉพาะทางเฉพาะสาขา  
6) สร้างระบบการป้องกนัและควบคุมโรค และภยัทางสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน  
7) สร้างเสริมศกัยภาพดา้นสุขภาพแก่องคก์รภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาชน   
8) การสร้างและจดัการความรู้ดา้นสุขภาพ และประสานเพื่อก าหนดนโยบายทิศ

ทางการวจิยั และการบริหารจดัการวิจยัดา้นสาธารณสุข   
9) ด าเนินงานดา้นสุขภาพระหวา่งประเทศ  
10)  สนองงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  
11)  ผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพ  
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ภาพ 4  บทบาทท่ีเหมาะสมเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
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5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
โบซ่ี เวสฟอลและคณะ (Bosy-Westphal A, et al, 2006)  ศึกษาเปรียบเทียบค่า

ไขมนัในร่างกายโดยการวดั BMI และรอบเอว เพื่อท านายภาวะอว้นหรือโรคอว้นท่ีสัมพนัธ์กบั
ภาวะเส่ียงโรค Metabolic syndrome  พบวา่BMI และรอบเอวสามารถท านาย ความเส่ียงหรือ
เปอร์เซ็นไขมนัในร่างกายการเผาผลาญอาหาร ใน ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย 

นพวรรณ เปียซ่ือและคณะ(2548) ศึกษาความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติเก่ียวกบั
อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนกัศึกษาพยาบาล  พบวา่
พฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัภาวะโภชนาการ ไดแ้ก่ ดชันีมวล
กายและดชันีมวลไร้ไขมนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการไดเ้หมาะสม 
 วณิชา กิจวรพฒัน์(2551)ศึกษาเร่ืองความชุกและปัจจยัเส่ียงของเมแทบอลิคซินโด
รมในกลุ่มวยัท างานประเภทงานเบา เขตกรุงเทพมหานครพบวา่คนวยัท างานมีความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคอว้นลงพุงหรือเมแทบอลิคซินโดรมในเปอร์เซ็นตท่ี์สูงเน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารม้ือเยน็มากกินเน้ือปลานอ้ยและกินอาหารท่ีซ ้ าๆเหมือนๆกนัทุกวนัท าใหค้นวยัท างานมี
ความผดิปกติในการเผาผลาญ 

ประดิษฐ ์  นาทวชิยั (2540),ชาคริต เทพรัตน์ (2540 : บทคดัยอ่ ) มนูญ  ขอ
เสง่ียม  และพิสุทธ์ิ  คงข า (2542 :70) ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลงักายของ
ครู นกัเรียนและประชาชน พบวา่พฤติกรรมการออกก าลงักายโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต ่ามี
จ  านวนวนัในการออกก าลงักาย 1-2 วนั / สัปดาห์ ระยะเวลาในการออกก าลงักาย 5-15 นาที/ 
คร้ัง  ความหนกัในการออกก าลงักายเพียงรู้สึกเหง่ือออกเล็กนอ้ย  ประเภทกิจกรรมท่ีเลือกใช้
ออกก าลงักายเป็นกิจกรรมเบาๆ เช่น   เดิน  วิง่เบาๆ และกายบริหาร ช่วงเวลาการออกก าลงักาย
เป็นช่วงเวลาเยน็และภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย  ดา้น
ระยะเวลาท่ีใชอ้อกก าลงักาย จ านวนวนัท่ีใชอ้อกก าลงักาย และช่วงเวลาท่ีใชใ้นการออกก าลงั
กาย  และในกลุ่มประชาชน มีการออกก าลงักายทุกวนั แต่ไม่ไดอ้อกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองและ
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เพียงวนัละ 1 คร้ัง   ส่วนใหญ่การออกก าลงักายจะไดม้าจากการเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งต่อเน่ือง
สะสมนานมากกวา่ 30 นาที ข้ึนไป 

โดยสรุป พฤติกรรมสุขภาพเกิดจากหลายสาเหตุหลายระดบัและต่างเป็นเหตุและ
ผลซ่ึงกนัและกนัคือ ปัจจยัของบุคคลนั้นๆครอบครัวชุมชนองคก์ร / สถาบนัวฒันธรรมทาง
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมีสุขภาพ(Health Model) อนั
ประกอบดว้ย การบริโภค การออกก าลงักาย อารมณ์  การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
สาธารณสุขซ่ึงอยูใ่นวยัท างาน จึงตอ้งอาศยัพลงัทางสังคมในการขบัเคล่ือน  
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 บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบวจิยัเป็นการวิจยัเชิงนโยบาย (policy research) จากการทบทวนทฤษฎี   
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีดงัน้ี    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ตามแนวทางการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ไดก้ าหนดบทบาท 3 ส่วนคือ บทบาท

1)  National Health Authority (NHA) & Regulator 2)  Purchaser หมายถึง สปสช.  3)  Provider 
หมายถึง เครือข่ายบริการ และหน่วยบริการ ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้บุคลากร/
หน่วยงานท่ีมีบทบาททั้ง 3 ส่วนและท่ีเขา้ร่วมโครงการสร้างนโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์ร
ตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model)ในช่วงเมษายน2558–กนัยายน2558 โดยยดึหลกักลุ่มของ
ผูน้ า/หน่วยงานน าไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหารเขตบุคลากรทุกระดบัในเขตสุขภาพ กรรมการบริหาร
เขต โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาชยัภูมิ 
บุรีรัมย ์ สุรินทร์  หน่วยงานสังกดักรมศูนยว์ชิาการ ไดแ้ก่  ศูนยอ์นามยัท่ี 9 ส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี 9 โรงพยาบาลจิตเวชฯเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  ศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9  ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 9 เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยด าเนินการตามรูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การท าขอ้ตกลงร่วม การถ่ายทอดนโยบายสาธารณะ การจดัการองคก์รไร้พุง การประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง การประเมินความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 3อ. มีโปรแกรมการสร้างเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การติดตามอยา่งต่อเน่ืองและประเมินผล โดยท่ีบุคลากรทั้งหมดท่ี
ยนิดีเขา้ร่วมและสมคัรใจและสามารถประเมินก่อนและหลงัโครงการ 

ประชากรทั้งหมดของหน่วยงานสาธารณสุขระดบัเขตและจงัหวดั ในเขตสุขภาพ
ท่ี 9 รวม 10,971 คน จึงไดสุ่้มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายระดบั (Multistage random 
sampling ))ดงัน้ี 

ด าเนินการแบ่งกลุ่มหน่วยงานตามบทบาทเขตสุขภาพ โดยใชก้ารสุ่มแบ่งกลุ่ม
(Cluster Sampling) ดงัน้ี 
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1. กลุ่มโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั เขา้ร่วมทุกแห่งจ านวน 4 แห่ง ท าการสุ่มแบบ
Stratified random sampling กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 แห่ง ท าการสุ่มประชากรตวัอยา่งแบบง่าย
(Simple ransom sampling)ตามสัดส่วนประชากร  

2. กลุ่มส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เขา้ร่วมครบจ านวน 4 แห่ง    เลือกหมดทุก 
แห่ง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานเช่ือมประสาน ควบคุมก ากบัหน่วยงานภายใตส้ั่งกดัในระดบัอ าเภอ
และต าบลทุกอ าเภอ และท าการสุ่มประชากรตวัอยา่งแบบง่าย(Simple ransom sampling)ตาม
สัดส่วนประชากร  

3. กลุ่มศูนยว์ชิาการ ตั้งส านกังานอยูใ่นเขตสุขภาพ เขา้ร่วมทั้งหมดจ านวน 5 แห่ง 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีเครือข่ายในพื้นท่ี มีบทบาทผลกัดนัสนบัสนุนงาน นิเทศติดตามตาม
ภารกิจกรมวชิาการในพื้นท่ีเขตสุขภาพและท าการสุ่มประชากรตวัอยา่งแบบง่าย(Simple 
ransom sampling)ตามสัดส่วนประชากร  

4. กลุ่มผูบ้ริการ ไดแ้กคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ีตั้งข้ึน ท าการสุ่มประชากร
ตวัอยา่งแบบง่าย(Simple ransom sampling)ตามสัดส่วนประชากร  

5. รวมกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มโรงพยาบาลจงัหวดั 9,388 2,703 

นครราชสีมา 4038 ไม่ถูกเลือก 
ชยัภูมิ 1259 ไม่ถูกเลือก 
บุรีรัมย ์ 1961 1,172 
สุรินทร์ 2130 1,531 

กลุ่มส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 755 686 
นครราชสีมา 312 260 
ชยัภูมิ 179 142 
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หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
บุรีรัมย ์ 169 144 
สุรินทร์ 165 140 

กลุ่มศูนยว์ชิาการ 986 710 
ศูนยว์ศิวกรรมการแพทย ์ 58 38 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรค 343 232 
โรงพยาบาลจิตเวชฯศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 340 274 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ 69 57 
ศูนยอ์นามยั 146 109 

ผูบ้ริหาร 30 23 
รวม 10,971 4,116 

ทั้งน้ี ได้รับการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจหน้าท่ี การคดักรองผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั
ดว้ยวิธีความสมคัรใจ  โดยไดข้อ้มูลก่อนเร่ิมโครงการและหลงัส้ินสุดโครงการ หากพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งนั้นไม่อยูใ่นเกณฑจ์ะไม่น ามาใช ้

การวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นเพียงการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง และรอบเอวพร้อมกบั
ตอบแบบสอบถาม จึงไม่มีอนัตรายหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กลุ่มประชากรหรือผูมี้ส่วนร่วม
ในการวจิยั  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย 
1. แบบประเมินองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ 

จากนโยบายสาธารณะ จึงไดมี้การทบทวนความรู้ทางวชิาการ คณะผูว้จิยัจึงได้
สร้างเคร่ืองมือประเมินตามเกณฑต์ามค าประกาศนโยบาย และจดัประชุมทบทวนผา่นความ
เห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญในเขตและผูแ้ทนจงัหวดัตกลงร่วมก่อนด าเนินการ โดยก าหนดค่า
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คะแนนเป็น 2 ค่าไดแ้ก่  มีกระบวนการ =5 คะแนน  ไม่มีกระบวนการ = 0  คะแนนเป็นรายขอ้
ดงัน้ี 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนกระบวนการ 
คะแนน 
มี ไม่มี 

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดนโยบายและมาตรการในการขบัเคล่ือนเป็นองคก์ร
ตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model) 

5 0 

ประกาศนโยบายและมาตรการการด าเนินงานองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ(Health 
Model) 

5 0 

ส่ือสารนโยบายและมาตรการองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model) ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

5 0 

น านโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบติัและมีแผนปฏิบติังานรองรับ 5 0 
มีกระบวนการสร้างทกัษะลดพุงใหบุ้คลากร โดยน าภารกิจ 3 อ. มาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและใชแ้รงกาย 

  

ดา้นอาหาร  5 0 
ดา้นออกก าลงักาย  5 0 
ดา้นอารมณ์ 5 0 

การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการบริโภคอาหารและการใชแ้รงกายเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ โดยครอบคลุม 2 ดา้น คือ 

  

- ดา้นกายภาพ  5 0 
มีโรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  5 0 
มีสถานท่ี/อุปกรณ์ในการออกก าลงักาย  5 0 
มีหอ้งจริยธรรม 5 0 

- ดา้นสังคม ไดแ้ก่ กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ    
การจดั Healthy Break ในการประชุม  5 0 
มีการยดืเหยยีดระหวา่งการประชุม/ท างาน 5 0 
การส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ  5 0 
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ส่งเสริมการกินผกัและผลไมป้ลอดสารพิษ 5 0 
มาตรการการควบคุมการจ าหน่ายอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ 5 0 

มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และ
ขอ้มูลภาวะโภชนาการและการออกก าลงักายของคนในองคก์รทราบเพื่อสร้าง
ความตระหนกัและแรงขบัเคล่ือนในองคก์ร 

5 0 

 

การแปลความหมายคะแนนรวมองค์กร 

1.00  – 2.32 หมายถึง องคก์รอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
2.33  – 3.67 หมายถึง องคก์รอยูใ่นระดบัดี 
3.68  – 5.00 หมายถึง องคก์รอยูใ่นระดบัดีมาก 

2. แบบส ารวจการประเมินตนเอง  ใชเ้คร่ืองมือแบบประเมินพฤติกรรมการ
บริโภคและการออกก าลงักาย 20 ขอ้ (ส านกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
,2551) ซ่ึงเป็นแบบเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคและการออกก าลงักายตามโครงการ
องคก์รไร้พุง(โดยใชเ้ก็บ 2 คร้ังในช่วงเวลาเดียวกนักบัวดัรอบเอวในองคก์รท่ีสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ โดยเร่ิมวดัคร้ังท่ี 1 เม่ือเร่ิมโครงการเดือนพฤษภาคม2558  วดัคร้ังท่ี 2  วดัช่วงเดือน
สิงหาคม 2558 ) นั้นมาประยกุตใ์ช ้ ดว้ยความถ่ีการปฏิบติัดงัน้ี 

 
เป็นประจ า (5-7 วนั/สัปดาห์) สะสมคะแนนไดข้อ้ละ 5 คะแนนคะแนน และใหผู้ต้อบ

แบบประเมินจงปฏิบติัต่อไป 
เป็นคร้ังคราว (1-4 วนั/สัปดาห์) สะสมคะแนนไดข้อ้ละ 3 คะแนนและใหผู้ต้อบจง

พยายามปฏิบติัเป็นประจ า 
ไม่เคยเลย   สะสมคะแนนไดข้อ้ละ 0 คะแนนและใหผู้ต้อบพิจารณา

ถึงสาเหตุท่ีไม่ไดป้ฏิบติัเป็นประจ า แลว้ใชค้วามพยายาม
ค่อยๆ เปล่ียนมาปฏิบติัเป็นคร้ังคราวหรือปฏิบติัเป็น
ประจ า เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพตนเอง   
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เม่ือรวมคะแนน 20 ขอ้ แปลความหมายคะแนนดงัน้ี 
 
 

 
 
 

2. แบบบนัทึกการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูง และรอบเอวใชม้าตรวดัระบบเมตริค 

ดชันีมวลกาย  = 
น ้าหนกั กิโลกรัม 

ส่วนสูง เมตร  
 

ดชันีมวลกาย 

< 18.5   กิโลกรัม/เมตร2 หมายถึง น ้าหนกันอ้ย 
18.5-22.9 กิโลกรัม/เมตร2 หมายถึง น ้าหนกัปกติ 
23.0-24.9 กิโลกรัม/เมตร2 หมายถึง น ้าหนกัเกิน 
25.0-29.9 กิโลกรัม/เมตร2 หมายถึง อว้นระดบั 1 
> 30.0   กิโลกรัม/เมตร2 หมายถึง อว้นระดบั 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 หมายถึง พฤติกรรมดา้นสุขภาพดีมาก 
ร้อยละ80-99 หมายถึง พฤติกรรมดา้นสุขภาพดี 
ร้อยละ60-79 หมายถึง พฤติกรรมดา้นสุขภาพดีปานกลาง 
ร้อยละนอ้ยกวา่ 60 หมายถึง ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดี้ข้ึน 
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 เส้นรอบเอว 
ชาย  ≥90,หญิง ≥ 80  เซนติเมตร หมายถึง  อว้นลงพุง 

การแปลความหมายคะแนน 

ดชันีมวลกาย 
ภาวะเส่ียงต่อโรค 

ดชันีมวลกาย + เส้นรอบเอว 

กก/เมตร2 ระดบัความอว้น ภาวะเส่ียงต่อโรค 
ชาย < 90 ซม. 
หญิง < 80ซม. 

ชาย ≥ 90 ซม 
หญิง ≥ 80 ซม. 

< 18.5 น ้าหนกันอ้ย ต ่า --- --- 
18.5-22.9 น ้าหนกัปกติ เท่าคนปกติ --- เส่ียง 
23.0-24.9 น ้าหนกัเกิน เพิ่ม เพิ่ม สูง 
25.0-29.9 อว้นระดบั 1 เพิ่มมาก สูง สูงมาก 

> 30.0 อว้นระดบั 2 อยูใ่นช่วงอนัตราย สูงมากๆๆ สูงมากๆๆ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการประมวลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปด าเนินการวเิคราะห์ และการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) วเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

2. สถิตเชิงอนุมาน(inferential statistic) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
2.1 Dependent Samples t-test  
2.2 การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (binary logistic regression 

analysis) คดัเลือกตวัแปรท านาย ไดแ้ก่ อาย ุ เพศ พฤติกรรมสุขภาพ เขา้สู่สมการถดถอยโลจี
สติค โดยใชเ้ทคนิค Enter และสร้างสมการ Logistic Regression Response Function จากการ
คดัเลือกตวัแปรท านาย 21 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์ 



 
 
 

 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  
(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

 40 
 

วธีิด าเนินการ/กจิกรรม 
1. ศึกษาสถานการณ์ ขอ้มูลสุขภาพผูบ้ริหารสาธารณสุข บุคลากรในองคก์ร และ

จดัท าโครงการเสนอระดบัเขต 
2. ประกาศนโยบายสาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model) เขตนคร

ชยับุรินทร์  
3.จดัท าพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 และผูบ้ริหารหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ในเวทีประชุม
คณะกรรมการเขต 

4.สนบัสนุนหน่วยงานสาธารณสุขเขตนครชยับุรินทร์ทุกแห่ง ประกาศนโยบาย
สาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model) ในหน่วยงานพร้อมด าเนินการขบัเคล่ือน
การสร้างบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพในองคก์รของตนเองตามบริบทในพื้นท่ี 

5.จดัท าเกณฑป์ระเมินบุคคล/องคก์รตน้แบบ 
6. รวบรวมขอ้มูล/บนัทึกตามโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ 
7. นิเทศติดตามกระบวนการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติั เช่น ส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพและขอ้มูลภาวะโภชนาการและการ
ออกก าลงักาย  และประเมินสร้างทกัษะลดพุงใหก้บับุคลากรโดยการน าภารกิจ3อ. (อาหาร 
อารมณ์และออกก าลงักาย) มาใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและใชแ้รงกาย ของ
บุคคลองคก์รสาธารณสุขท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

8. สุ่มชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัรอบเอว แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูบ้ริหารและบุคลากร บนัทึกรายบุคคลตามโปรแกรมฯ 

9. น าเสนอภาวะโภชนาการและกิจกรรมการด าเนินงานบุคคล/องค์กร ในเวที
ผูบ้ริหารเขตสุภาพ เวทีผูบ้ริหารจงัหวดั 

10. บนัทึก วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการคดัเลือก  
11. ถอดบทเรียน/จัดนิทรรศการขององค์กรต้นแบบในการแสดงผลการ

ด าเนินงาน12. ประกาศเกียรติคุณบุคคล/องคก์รตน้แบบ มอบเงินรางวลัในการให้บุคคล/องคก์ร
ตน้แบบไปขยายผลและสร้างความย ัง่ยนื ต่อเน่ือง 
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บทที ่4 

บทวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ในการวิจยัเชิงนโยบายคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 5ส่วน 

1. ขอ้มูลประชากรสังคม 
2. การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพตาม

แนวคิดการระดมพลงัทางสังคม 
3. การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุง 
4. การสังเคราะห์ตน้แบบดา้นสุขภาพ 

1. ข้อมูลสังคมประชากร 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลสังคมประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง  
ขอ้มูลประชากร

สังคม 
ผูบ้ริหาร
เขต 

โรงพยาบาล
ศูนย ์

สสจ. ศูนยว์ชิาการ รวม 

เพศ (n=23) (n=2703) (n=686) (n=710) (n=4,116) 
   ชาย 9(39.13) 749(27.71) 199(29.01) 279(39.30) 1,240(29.67) 
   หญิง 14(60.87) 1,964(72.29) 487(70.99) 431(60.70) 2,876(69.87) 
ชาย : หญงิ 1 : 1.56 1 : 2.57 1 : 2.43 1 : 1.75 1 : 2.37 

อาย ุ (n=23) (n=2,703) (n=686) (n=710) (n=4,116) 
< 30    ปี 1(4.35) 834(30.85) 105(15.31) 87(12.25) 1,026(24.93) 
     30 – 39  ปี 8(34.78) 842(31.15) 126(18.37) 151(21.27) 1,120(27.21) 
     40 – 49  ปี 4(17.39) 516(19.09) 229(32.94) 184(25.92) 932(22.64) 
     50 – 60  ปี 10(43.48) 511(18.90) 226(32.94) 288(40.56) 1038(25.22) 

 ̅± SD 51.76±7.30 37.59±10.31 43.30±9.97 43.28± 10.33 43.37±10.33 

จากตารางท่ี 1 ผูบ้ริหารเขตมีสถานะเพศชายมากกว่าหญิง  คิดเป็นสัดส่วน 1: 
1.56 กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมีสถานะเพศหญิงมากกวา่ชาย คิดเป็นสัดส่วน 1.75 
– 2.57 เท่า 
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อายุ ผูบ้ริหารเขตมีอายุเฉล่ีย 51.76 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ68.0 มีอายุ 50 – 60 ปี 
กลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ี 3 หน่วยงานมีอายุแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง โรงพยาบาลศูนยมี์อายุ
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 37.59 ปี กระจายอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ คือ น้อยกว่า30 และ 30 – 39 ปี 
กลุ่มตวัอยา่ง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมีอายุเฉล่ียมากท่ีสุด 43.30 ปี กระจายอยูใ่นช่วง
ผูใ้หญ่ตอนปลาย คือ 40– 49 และ 50– 60 ปี ตวัอย่างศูนยฯ์มีอายุเฉล่ีย 43.28 ปี กระจายอยู่
ในช่วงอายตุั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลประชากรสังคมของโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลจงัหวดั 2 แห่ง 
ขอ้มูลประชากรสังคม บุรีรัมย ์ สุรินทร์ รวม 
เพศ (n=1,172 ) (n=1,1531 ) (n=2703) 
   ชาย 271(23.12) 478(31.22) 749(27.71) 
   หญิง 901(76.90) 1,053(68.78) 1,954(72.29) 

ชาย : หญิง 1 : 3.35 1 : 2.17 1 : 2.56 
อาย ุ (n=1,172 ) (n=1,531  ) (n=2,703) 

< 30    ปี 408(34.81) 426(27.82) (n=2,703) 
30 – 39  ปี 327(27.90) 515(33.64) 834(30.85) 
40 – 49  ปี 210(17.92) 306(19.99) 842(31.15) 
50 – 60  ปี 227(19.37) 284(18.55) 516(19.09) 

 ̅ ± S 37.19± 10.48 38.08± 10.51 37.59±10.31 
จากตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งมีสถานะเพศหญิงมากกวา่ชาย  3.35 และ 2.17 เท่า

ใน โรงพยาบาลศูนยบุ์รีรัมยแ์ละสุรินทร์ตามล าดบั 
อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 37.59 ปี กระจายอยูใ่นทุกช่วงอาย ุ และพบ

ใกลเ้คียงทั้ง 2 หน่วยงาน  
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ตารางท่ี 3 ขอ้มูลสังคมประชากรของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 4  แห่ง 
ขอ้มูลประชากร

สังคม 
นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์ รวม 

เพศ (n=260) (n=142  ) (n=144) (n=140) (n=686) 
   ชาย 67(25.77) 49(34.51) 53(36.81) 30(21.43) 199(29.12) 
   หญิง 193(74.23) 93(65.49) 91(63.19) 110(78.57) 487(70.99) 

ชาย : หญิง 1 : 3.22 1 : 1.98 1 : 1.81 1 : 4.00 1 : 2.43 

อายุ (n=260) (n=142  ) (n=144) (n=140) (n=686) 
< 30    ปี 29(11.15) 15(10.56) 35(24.31) 26(18.57) 105(15.31) 
     30 – 39  ปี 41(15.77) 21(14.79) 33(22.92) 31(22.14) 126(18.37) 
     40 – 49  ปี 102(39.23) 50(35.21) 36(25.00) 41(29.29) 229(32.94) 
     50 – 60  ปี 88 (33.85) 56(39.44) 40(27.78) 42(30.00) 226(32.94) 

 ̅ ± S 43.94±9.33 45.45±9.18 40.52±11.21 43.21±10.4 43.30±9.97 

จากตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างมีสถานะเพศหญิงน้อยกว่าชาย ด้วยสัดส่วนท่ี
แตกต่างกนัระหวา่ง 1.69 – 3.03 เท่า มากท่ีสุด คือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ 

อายุกลุ่มตวัอย่าง มีอายุเฉล่ีย 43.04 ปี พบมากท่ีสุดในช่วงอายุ 40-49 และ 50-
60 ปีคิดเป็นร้อยละ 32.94 และ 32.94 ตามล าดบั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมยมี์อายุ
เฉล่ียต ่าสุด 40.5   
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลสังคมประชากรของหน่วยงานศูนยว์ชิาการ 5 แห่ง 

ขอ้มูล
ประชากร 

ส านกังาน
สนบัสนุน
บริการฯ 9 

ส านกังาน
ป้องกนั

ควบคุมโรค 
ท่ี 9 

โรงพยาบาล
จิตเวชฯ 

ศูนยว์ทิยทยา
ศาสตร์

การแพทยท่ี์ 9 

ศูนยอ์นามยั 
ท่ี 9 

รวม 

เพศ (n=38) (n=232) (n=274) (n=57) (n=109) (n=710) 
   ชาย 27(71.05) 101(43.53) 106(38.69) 19(33.33) 26(23.85) 279(39.30) 
   หญิง 11(28.95) 168(56.47) 168(61.31) 38(63.67) 83 (76.15) 431(60.70) 

ชาย : หญงิ 2.55 : 1 1: 1.24 1 : 1.58 1 :1.76 1 : 2.96 1 : 1.75 

อายุ  (n=3ค) (n=232) 274 (n=57) (n=109) (n=710) 
< 30  ปี 7(18.42) 20(8.62) 29(10.58) 12(17.43) 19(17.43) 87(12.25) 
 30 – 39  ปี 2(10.53) 44(18.97) 49(18.88) 9(15.79) 45(41.28) 151(21.27) 
 40 – 49  ปี 14(36.84) 68(25.43) 71(25.91) 17(29.82) 23(21.10) 184(25.92) 
 50 – 60  ปี 13(34.21) 109(46.98) 125(45.62) 19(33.33) 22(20.18) 288(40.56) 

 ̅ ± S 43.63±11.27 46.35± 9.89 41.65±10.08 42.7±10.46 39.62± 9.45 43.28± 10.33 

 
จากตารางท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งมีสถานะเพศหญิงมากกวา่ชาย 1.29 – 2.94 เท่า มาก

ท่ีสุด คือ ศูนยอ์นามยัท่ี 9 
       อาย ุกลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 43.28 ปี พบมากท่ีสุดในช่วงอาย ุ 50 – 60 ปีคิดเป็น

ร้อยละ 32.46 พบการกระจายอายแุตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่ง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 
มีอายเุฉล่ียมากท่ีสุด 46.35 ปี กระจายอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนปลายมากท่ีสุดร้อยละ 46.58 
กลุ่มตวัอยา่ง ศูนยอ์นามยัท่ี 9 มีอายเุฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 39.62 ปี กระจายอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่
ตอนกลางมากท่ีสุดร้อยละ 41.62 
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2. การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะบุคคล/องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพตามแนวคิดการระดม
พลงัทางสังคม 

 การระดมพลงัทางสังคม การระดมพลงัทางสังคมของการวจิยัเชิงนโยบายคร้ัง
น้ี บรรลุเป้าหมายการพฒันาร่วมกนัในระดบันโยบายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทุกๆกลุ่มของสังคม
ตั้งแต่กลุ่มบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจและก าหนดนโยบาย ผูน้ าในดา้นความคิด องคก์รทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบับริหารกลุ่มนกัวชิาชีพและระดบัผูป้ฏิบติังานต่างเขา้มา เป็นการกระท าทาง
สังคม รวมทั้งปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งย ัง่ยนืเป็น
รูปแบบท่ีพื้นท่ีไดส้ร้างศกัยภาพ เกิดความสามคัคีท างานร่วมกนัโดยมีความตระหนกัใน
ปัญหาร่วมกนัและคิดแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนข่าวสารอยา่งรวดเร็วตรงตาม
ประเด็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

จากการศึกษาสถานการณ์ ขอ้มูลสุขภาพผูบ้ริหารสาธารณสุข บุคลากรใน
องคก์ร และก าหนดนโยบายและกลวธีิท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โครงการสร้างนโยบาย
สาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพเขตนครชยับุรินทร์ ไดด้ าเนินงานโดยอาศยั
ความร่วมมือและการท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหว(Mobilizing) ในสังคมรวมทั้งปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งย ัง่ยนืโดยใชว้ธีิการต่างๆ ดงัน้ี 

1. การสร้างกระแสสังคม (Advocacy) มีการประกาศนโยบายสาธารณะบุคคล
ตน้แบบดา้นสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี9 และจดัท าพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูต้รวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 กบัผูบ้ริหารหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง การ
สร้างกระแสสังคมพบวา่ มีผูบ้ริหารเขต 30 คน และผูป้ฏิบติังานทุกระดบัเขตไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลศูนยส์ านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศูนยว์ชิาการในพื้นท่ี รวม 10,971 คน ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการใหก้ารสนบัสนุนนโยบายและทรัพยากร มีการประกาศนโยบาย
สาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพเขตนครชยับุรินทร์ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2558 และจดัท า
พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัและร่างนโยบายท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูต้รวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9 กบัผูบ้ริหารหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง 
ผูบ้ริหารศูนยว์ชิาการเขตทุกแห่ง ผูบ้ริหารหน่วยงานระดบัจงัหวดัทั้งนายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลจงัหวดัทุกจงัหวดั และทุกจงัหวดัมีการ
ด าเนินการกบัผูบ้ริหารระดบัอ าเภอร่วมดว้ย มีกระแสตอบรับการสร้างกระแสสังคมอยา่งพร้อม
เพรียง จากการขบัเคล่ือนของผูบ้ริหาร เม่ือไดมี้การลงนามและร่างนโยบายท่ีเป็นแนวทาง
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ปฏิบติัร่วมกนั ทั้งหมด 9 ขอ้(ภาคผนวก)  มีการขบัเคล่ือนจากจงัหวดั ลงสู่อ าเภอ  สู่ต าบล สู่
ชุมชน  มีกระแสการตอบรับ รายงานความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
และทนัสถานการณ์ โดยรูปแบบการด าเนินการเป็นลกัษณะ 

1.1 มีการรวมกลุ่ม มีแตกต่าง หลากหลายกลุ่ม เร่ืองของการออกก าลงักาย 
จะมีทั้ง กลุ่มท่ีชอบออกก าลงักายดว้ยการเดิน การป่ันจกัรยาน แกวง่แขน  ไมพ้ลองยางยดื 
โยคะ  แอร์โรบิค บาร์สโลบ การรวมกลุ่มกนัในการท าอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารหลกั อาหาร
วา่ง Healthy breakในการประชุมทุกคร้ังท่ีเกิดข้ีน  ปลูกผกัปลอดสาร  ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการบริโภคอาหาร ผูป้รุง ผูเ้สริฟ การแต่งกาย หอ้งครัว หอ้งน ้า มีการปรับปรุงใหไ้ด้
มาตรฐาน และการใชแ้รงกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มีสนามกีฬา หอ้งออกก าลงักาย Fitness 

1.2 มีท่ีปรึกษา เป็นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เช่น นกัวชิาการสาธารณสุข 
พยาบาล เภสัช ทนัตแพทย ์ แพทย ์  หลายระดบั และผูท่ี้สนใจสุขภาพอ่ืนๆ ทั้งแบบแฝงและ
อยา่งเป็นทางการ 

1.3   มีผูติ้ดตามแต่ละองคก์ร รายงานผลการด าเนินงาน ผลลพัธ์ของ
น ้าหนกั และรอบเอว ทุกเดือน 

1.4 มีการน าเสนอท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม แต่ละองคก์รไดด้ าเนิน
กิจกรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย  ทุกคน มาวดัรอบเอว ชัง่น ้าหนกั ในสถานท่ี ๆจดัไว ้ แต่ละคน 
เกิดการยอมรับร่วมกบันโยบายเขต และการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนในองคก์รติดตาม/คืนขอ้มูล
ยอ้นกลบัใหผู้บ้ริหารทราบในเวทีประชุมคณะกรรมการเขตระหวา่งเดือนพฤษภาคม  -สิงหาคม
2558 

2. ขอ้มูลข่าวสารการศึกษา และการส่ือสาร (Information, Education and 
Communication) มีการก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายเกณฑป์ระเมินบุคคล/องคก์รตน้แบบ 
กลวธีิท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา กรอบเวลาการด าเนินงานอยา่งชดัเจน ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพและขอ้มูลภาวะโภชนาการและการออกก าลงั
กายใหก้บับุคลากรโดยการน าภารกิจ 3อ. คือ อาหาร อารมณ์และออกก าลงักาย มาใชใ้นการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและใชแ้รงกายของบุคคลองคก์รสาธารณสุขท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 
 มีการก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายเกณฑป์ระเมินบุคคล/องคก์รตน้แบบ 
เกณฑว์ดัผลการเปล่ียนแปลงทั้งบุคคลและองคก์ร กลวธีิท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา กรอบเวลาการ
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ด าเนินงานอยา่งชดัเจน ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
และขอ้มูลภาวะโภชนาการและการออกก าลงักายใหก้บับุคลากรโดยการน าภารกิจ 3อ. คือ 
อาหาร อารมณ์และออกก าลงักาย มาใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและ
กิจกรรมทางกายของบุคคลองคก์รสาธารณสุขท่ีเขา้ร่วมโครงการเขตบริการสุขภาพท่ี 9 
สามารถน าเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเป็นช่องทางท่ี
ติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งส่ือทางweb site ไลน์กลุ่ม เฟสบุค๊ มีรูปแบบการ
น าเสนอน่าสนใจ เช่น Info-graphic เชิญชวนการดูแลสุขภาพเขตบริการสุขภาพท่ี 9 ดว้ย
รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ ใหก้ าลงัใจ กระตุน้ใหส้มาชิก เกิดการมีส่วนร่วม มีการยอมรับ
ในกลุ่ม ท่ีจะเสนอ แลกเปล่ียน ปรับปรุง ทั้งยงัมีผูค้วบคุมคอยจดัการเร่ืองรางใหเ้ป็นไปอยา่ง
เหมาะสม 

3. การจดัองคก์รชุมชน (Community Organization) สนบัสนุนหน่วยงาน
สาธารณสุขเขตนครชยับุรินทร์ทุกแห่ง ใหพ้ร้อมด าเนินการขบัเคล่ือนการสร้างบุคคล
ตน้แบบดา้นสุขภาพในองคก์รของตนเองตามบริบทในพื้นท่ี ด าเนินการตนเองภายใตร้ะบบ
การบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน ใหก้ าลงัใจ 
กระตุน้ใหส้มาชิกเกิดการมีส่วนร่วม มีการยอมรับในกิจกรรมในองคก์ร แลกเปล่ียน 
ปรับปรุง ท่ีเกิดข้ึนการจดัส่ิงแวดลอ้ม สรรหาอุปกรณ์การออกก าลงักาย/fitness ติดตามผล
การเปล่ียนแปลงทั้งรายบุคคลและองคก์รเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุม 
ก ากบัจดัการตามขอ้ตกลงร่วม การจดัสรรรางวลัให ้สร้างแรงจูงใจได ้จนองคก์รต่างๆ และบุ
คลลากรทุกระดบัเขา้ใจความหมาย และมีการประเมินภาวะสุขภาพ จากรอบเอว น ้าหนกั 
ส่วนสูง และมีการรวมเอาตน้ทุนทุกอยา่งท่ีชุมชนมี  แลว้มาบูรณาการ ประยกุตใ์ช ้ เช่นบาง
ชุมชนมีคนอว้นมาก  มีผูสู้งอายมุาก มีลานกีฬา มีครูแอร์โรบิค ไดน้ าตน้ทุนท่ีมีอยูม่าจดัการ 
ไดถู้กดึงศกัยภาพข้ึนมา เช่นโครงการ ร่วมกนัท าดีเขา้พรรษา ลดน ้าหนกั ลดอว้น สร้างบุญ  
ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ลดหวานมนัเคม็ เพิ่ม การกินผกัและผลไม ้ ท่ีไม่หวาน ออก
ก าลงักาย สม ่าเสมอ งดสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา 

4. การสร้างศกัยภาพ (Capacity building) แต่ละพื้นท่ีมีการขยายเครือข่ายออกไป
อยา่งแต่ละพื้นท่ีมีการขยายเครือข่ายออกไปอยา่งต่อเน่ืองเป็นเครือข่ายและพนัธะมิตร 
โดยเฉพาะขบัเคล่ือนจากจงัหวดัลงสู่อ าเภอ ต าบล และชุมชน ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
หน่วยบริการโรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลชุมชนเช่ือมโยง/มีกิจกรรมส่งผลใหห้น่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือ สนใจในการพฒันาสุขภาพขององคก์รตนเอง  
นอกจากน้ี กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพน้ีประชาชนท่ีมารับในโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน มี
การต่ืนตวัไปดว้ย  เช่น ชมรมสร้างสุขภาพในจงัหวดัชยัภูมิ มีรูปแบบการด าเนินการเป็น
ลกัษณะการรวมกลุ่มหลากหลายไดแ้ก่ 1) กลุ่มออกก าลงักายดว้ยการเดิน การป่ันจกัรยาน แกวง่
แขน ไมพ้ลอง ยางยดื โยคะ แอโรบิค บาร์สโลบ มีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีสนามกีฬา 
หอ้งออกก าลงักาย Fitness และ 2) กลุ่มท าอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารหลกั อาหารวา่ง Healthy 
break  ปลูกผกัปลอดสารปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการบริโภคอาหาร ผูป้รุง ผูเ้สริฟ การ
แต่งกาย หอ้งครัว ห้องน ้า 

5. การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร (Networking and Alliance building) มีการ
ระบุบุคคล ลกัษณะโครงการเป็นรูปแบบการแข่งขนัมีการมอบรางวลั มีการแข่งขนัโดยแต่
ละองคก์รจะตอ้งเอาผลลพัธ์มาเปรียบเทียบกนั มาเป็นผลการประเมินท่ีมาจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จะเห็นวา่ โดยทัว่ไปบุคลากรท่ีมีความรักองคก์ร ท าใหเ้กิดลกัษณะ
ของการผลกัดนัการท างานร่วมกนัแบบมิตร  

6. การควบคุมก ากบั ( Monitoring) เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการ
โดยการนิเทศติดตามกระบวนการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัการควบคุมก ากบั          
(Monitoring)ตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการ  โดยการนิเทศติดตามกระบวนการการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติั  และภาวะสุขภาพ ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง วดัรอบเอว ประเมิน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การรายงานผลทุกเดือน และการแข่งขนัในองคก์ร ทั้งน้ี มี
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหลายระดบั และผูท่ี้สนใจสุขภาพอ่ืนๆเป็นท่ีปรึกษาแบบอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งยงัมีผูค้วบคุมคอยจดัการเร่ืองรางวลัใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม    
มีวดักิจกรรมองคส์ม ่าเสมอ เช่น จ านวนคร้ังท่ีจดั Healthy Beakedต่อจ านวนคร้ังในการจดั
ประชุม และประเมินโดยสุ่มชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง วดัรอบเอว ประเมินพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูบ้ริหารและบนัทึกรายบุคคลตามโปรแกรมฯทุกเดือน แบ่งทีมติดตามผล  
มาน าเสนอภาวะโภชนาการและกิจกรรมการด าเนินงานบุคคล/องคก์รในเวทีผูบ้ริหารในการ
ประชุมประจ าเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา พร้อมทั้งน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ผลลพัธ์การชัง่น ้าหนกัและรอบเอวของผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมโครงการส่วนองคก์ร 
หน่วยงาน จะมีการรายงานผลมาใหค้ณะกรรมการใหญ่ระดบัเขตทุกเดือน 
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7. การสร้างพลงัใหก้บัชุมชนและความย ัง่ยนืของโครงการ (Community 
empowerment and program sustainability) มีการน าเสนอภาวะโภชนาการและกิจกรรมการ
ด าเนินงานบุคคล/องคก์รในเวทีผูบ้ริหารในการประชุมประจ าเดือนระหวา่งเดือน มิถุนายน –
สิงหาคม 2558 มีการแข่งขนัผลการเปล่ียนแปลงของแต่ละบุคคล  และการประกาศเกียรติคุณ
บุคคล/องคก์รตน้แบบ มอบเงินรางวลัและใบประกาศเกียรติคุณในการใหบุ้คคล/องคก์ร
ตน้แบบไปขยายผลและสร้างความย ัง่ยนืเม่ือหลงัเสร็จส้ินโครงการฯในวนัท่ีเดือน
พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเหล่าน้ี อนัจะส่งผลเป็นแบบอยา่งกบัประชาชนในพื้นท่ี 

จะเห็นไดว้า่ ขบัเคล่ือนนโยบายบุคคลองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ  มีการระดม
พลงัทางสังคมของการวจิยัเชิงนโยบายคร้ังน้ี มีเป้าหมายเพื่อการพฒันาร่วมกนัในระดบั
นโยบายเก่ียวขอ้งกบัทุกๆกลุ่มของสังคม ตั้งแต่กลุ่มบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจและก าหนด
นโยบายผูน้ าในดา้นความคิดองคก์รทุกระดบั ตั้งแต่ระดบับริหารกลุ่มนกัวชิาชีพและระดบั
ผูป้ฏิบติังานต่างเขา้มาเป็นการกระท าทางสังคม (Social Action) เป็นรูปแบบใหพ้ื้นท่ีไดส้ร้าง
ศกัยภาพเกิดความสามคัคีท างานร่วมกนัโดยมีความตระหนกัในปัญหาร่วมกนัและคิดแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัมีการแลกเปล่ียนข่าวสารอยา่งรวดเร็วตรงตามประเด็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

 
ภาพ 5 การระดมพลงัทางสังคม 

การระดมพลงัทางสังคม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
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3. การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์กรไร้พุง 

การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ 

การประเมินองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพโดยคณะกรรมการจ านวน 11 คนท่ีมาจาก
หลากหลายหน่วยงานท่ีถูกแต่งตั้งข้ึน เช่น หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ผูรั้บผดิชอบ
คลินิกไร้พุง จากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ผูรั้บผดิชอบคลินิกไร้พุง ผูแ้ทนนกัโภชนาการ 
ในโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั ฯลฯ ไดป้ระเมินกระบวนการสร้างทกัษะลดพุง กบั 3 อ.โดยได้
มีการประชุม 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ก าหนดเกณฑ(์ภาคผนวก)ร่วมกนั คร้ังท่ี2 ทดสอบและ
ตรวจสอบเกณฑ์ และคร้ังท่ี 3 ประชุมร่วมกนัใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดและนิเทศ
ติดตามกระบวนการการด าเนินงานดงักล่าว ไดว้เิคราะห์ผลการประเมินต่อไปน้ี 

1) การประเมินกระบวนการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพของ
กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มหน่วยงาน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
แต่งตั้ง 

คณะท างาน 

ประกาศ 
นโยบาย/ 
มาตรการ 

ส่ือสาร 
นโยบาย/ 
มาตรการ 

น านโยบาย/ 
มาตรการ 
สู่การปฏิบติั 

ประชา 
สัมพนัธ์ 

กลุ่ม โรงพยาบาล
ศูนย์ 

5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 

บุรีรัมย ์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 
สุรินทร์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 

กลุ่ม สสจ. 4.88±0.78 5.00±0 5.00±0 4.76±1.09 4.76±1.09 
นครราชสีมา 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 
ชยัภูมิ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 4.50±1.58 
บุรีรัมย ์ 4.50±1.58 5.00±0 5.00±0 4.00±2.11 5.00±0 
สุรินทร์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 4.55±1.51 
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กลุ่มตวัอยา่ง 
แต่งตั้ง 

คณะท างาน 

ประกาศ 
นโยบาย/ 
มาตรการ 

ส่ือสาร 
นโยบาย/ 
มาตรการ 

น านโยบาย/ 
มาตรการ 
สู่การปฏิบติั 

ประชา 
สัมพนัธ์ 

กลุ่มศูนย์วชิาการ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 3.50±2.31 4.80±0.99 
ส านกังาน
สนบัสนุนฯท่ี 9  

5.00±0 5.00±0 5.00±0 1.50±2.42 4.50±1.58 

ส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี 9  

5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 

โรงพยาบาลจิตเวชฯ  5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์ฯ9  5.00±0 5.00±0 5.00±0 1.00±2.11 5.00±0 
ศูนยอ์นามยัท่ี9  5.00±0 5.00±0 5.00±0 5.00±0 4.50±1.58 

รวม 4.96±0.46 5.00±0 5.00±0 4.28±1.76 4.83±0.91 
จากตารางท่ี 5 กระบวนการด าเนินงานตามนโยบายดา้นสุขภาพ ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่มหน่วยงานมีกระบวนการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ
กลุ่มตวัอยา่งมีการแต่งตั้งคณะท างาน ประกาศนโยบาย/มาตรการ ด าเนินงานส่ือสารนโยบาย
และมาตรการอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และการน านโยบายและมาตรการสู่การปฏิบติัพร้อมแผน โดย
พบวา่ค่าเฉล่ียในระดบัดี (  ̅= 4.28 – 5.00) ทุกหน่วยงานมีการประกาศนโยบาย/มาตรการ 
และด าเนินงานส่ือสารนโยบายและมาตรการอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ( ̅= 5.00±0)  กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การน านโยบายและมาตรการสู่การปฏิบติัพร้อมแผน(  ̅ = 
4.28±1.76)  โดยพบวา่ส านกังานสนบัสนุนบริการ.9 และศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 มี
การน านโยบายและมาตรการสู่การปฏิบติัพร้อมแผนต ่าสุด อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง (  ̅ = 
1.50±2.42 และ  ̅= 1.00±2.11 ตามล าดบั)  
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2) การประเมินกระบวนการสร้างทกัษะลดพุง กบั 3 อ. 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินกระบวนการสร้างทกัษะลดพุง กบั 3 อ. ของกลุ่มตวัอยา่งองคก์ร 3 
กลุ่มหน่วยงาน 

กลุ่มตวัอยา่งองคก์ร อ.อาหาร อ.ออกก าลงักาย อ.อารมณ์ 
กลุ่ม โรงพยาบาลศูนย์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 

บุรีรัมย ์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 
สุรินทร์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 

กลุ่มส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 4.51±1.50 4.88±0.78 4.63±1.32 
นครราชสีมา 4.50±1.58 5.00±0 4.50±1.58 
ชยัภูมิ 5.00±0 5.00±0 4.50±1.58 
บุรีรัมย ์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 
สุรินทร์ 3.64±2.34 4.55±1.51 4.55±1.51 

กลุ่มศูนย์วชิาการ 3.70±2.22 3.80±2.16 2.80±2.51 
ส านกังานสนบัสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 9  

0±0 0±0 0±0 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 
9  

5.00±0 5.00±0 4.50±1.58 

โรงพยาบาลจิตเวชฯ 5  5.00±0 5.00±0 5.00±0 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 3.50±2.42 4.00±2.11 1.50±2.42 
ศูนยอ์นามยัท่ี 9  5.00±0 5.00±0 3.00±2.58 

รวม 4.28±1.76 4.45±1.57 3.94±2.05 
จากตารางท่ี 6 การประเมินกระบวนการสร้างทกัษะลดพุง กบั 3 อ. ของกลุ่ม

ตวัอยา่งองคก์รทั้ง 3 หน่วยงานมีค่าเฉล่ียในระดบัดี คือ ทกัษะลดพุงกบั อ.ออกก าลงักาย ( ̅= 
4.45±1.57)รองลงมาคือ ทกัษะลดพุงกบั อ.อาหาร ( ̅= 4.28±1.76) และทกัษะลดพุงกบั อ.
อารมณ์อยูใ่นระดบัพอใช ้ (  ̅ = 3.94±2.05)โดยพบวา่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลศูนยมี์
กระบวนการสร้างทกัษะลดพุง ทั้ง3อ. ( ̅=5.00±0)หน่วยงานของศูนยว์ชิาการมีกระบวนการ
สร้างทกัษะลดพุง กบั อ.อารมณ์ต ่าสุด( ̅=1.50±2.42) 
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3) การประเมินการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นกายภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่ง 
โรงอาหาร 

ถูกสุขลกัษณะ 
สถานท่ี/อุปกรณ์
การออกก าลงักาย 

หอ้งจริยธรรม 

กลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ 4.72±1.18 5.00±0 3.06±2.51 
บุรีรัมย ์ 4.44±1.67 5.00±0 2.78±2.64 
สุรินทร์ 5.00±0 5.00±0 3.33±2.50 

กลุ่มส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 1.34±2.24 3.17±2.44 1.71±2.40 
นครราชสีมา 2.00±2.58 5.00±0 2.00±2.58 
ชยัภูมิ 1.50±2.42 2.50±2.64 1.50±2.42 
บุรีรัมย ์ 1.00±2.11 3.00±2.58 2.50±2.64 
สุรินทร์ 0.91±2.02 2.27±2.61 0.91±2.02 

กลุ่มศูนย์วชิาการ 1.40±2.27 4.44±1.55 0.90±1.94 
ส านกังานสนบัสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 9  

0±0 3.00±2.58 0±0 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี9  0±0 5.00±0 1.00±2.11 
โรงพยาบาลจิตเวชฯ 5  3.50±2.42 5.00±0 1.00±2.11 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9  0.50±1.58 4.50±1.58 1.00±2.11 
ศูนยอ์นามยัท่ี 9  3.00±2.58 4.70±0.95 1.50±2.42 

รวม 2.08±2.47 4.13±1.89 1.57±2.33 
จากตารางท่ี 7 การปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นกายภาพของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้ง 3 หน่วยงานมีค่าเฉล่ียในระดบัดีมาก คือ มีสถานท่ี/อุปกรณ์ในการออกก าลงักาย (  ̅ = 
4.13±1.89)รองลงมาคือมีโรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะมีค่าเฉล่ียในระดบัพอใช(้ ̅= 2.08±2.47)
ส่วนการปรับปรุงใหมี้ห้องจริยธรรมมีค่าเฉล่ียในระดบัควรปรับปรุง(  ̅ =1.57±2.33) โดย
พบวา่หน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นกายภาพสูงสุด คือ โรงพยาบาล
ศูนยท์ั้ง 2 แห่งมีสถานท่ี/อุปกรณ์ในการออกก าลงักาย(  ̅ =5.00±0) มีโรงอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะในระดบัดีมาก( ̅=4.72±1.18)มีหอ้งจริยธรรมในระดบัดี ( ̅=3.06±2.51)การมีโรง
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อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะและการมีหอ้งจริยธรรมของอีก 2 หน่วยงานอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง
( ̅= 0.90±1.71) 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม
หน่วยงาน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
Healthy  
Break 

ยดืเหยยีด      
ระหวา่งท างาน 

การผลิต 
อาหารท่ีดี 

ผกั/ผลไม้
ปลอดสารพิษ 

การจ าหน่าย
อาหาร 

กลุ่ม โรงพยาบาลศูนย์ 5.00±0 4.72±1.18 4.72±1.18 3.61±2.30 2.22±2.56 
บุรีรัมย ์ 5.00±0 4.44±1.67 4.44±1.67 3.89±2.20 2.78±2.64 
สุรินทร์ 5.00±0 5.00±0 5.00±0 3.33±2.50 1.67±2.50 

กลุ่ม สสจ. 3.90±2.10 3.41±2.36 2.44±2.53 1.71±2.40 1.34±2.24 
นครราชสีมา 5.00±0 4.50±1.58 4.00±2.11 3.00±2.58 2.00±2.58 
ชยัภูมิ 4.00±2.11 1.50±2.42 2.00±2.58 1.50±2.42 2.00±2.58 
บุรีรัมย ์ 4.50±1.58 4.00±2.11 2.50±2.64 2.00±2.58 1.50±2.42 
สุรินทร์ 2.27±2.61 3.64±2.34 1.36±2.34 0.45±1.51 0±0 

กลุ่มศูนย์วชิาการ 4.40±1.64 1.80±2.42 2.60±2.52 2.50±2.53 1.20±2.16 
ส านกังานสนบัสนุน

บริการฯท่ี 9  
4.00±2.11 0±0 0±0 0±0 0±0 

ส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี 9  

5.00±0 4.00±2.11 3.50±2.42 4.00±2.11 0.50±1.58 

โรงพยาบาลจิตเวชฯ  5.00±0 2.00±2.58 5.00±0 5.00±0 3.00±2.58 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์

การแพทย ์
4.00±2.11 0±0 0±0 0±0 0±0 

ศูนยอ์นามยัท่ี 9  4.00±2.11 3.00±2.58 4.50±1.58 3.50±2.42 2.50±2.64 
รวม 4.36±1.67 3.05±2.45 2.92±2.47 2.37±2.51 1.44±2.27 

ตารางท่ี 8 การปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นสังคมของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 
หน่วยงานท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัดีมาก คือมีการจดั Healthy Break( ̅= 4.36±1.67)รองลงมาคือ
มีการยดืเหยยีดระหวา่งการประชุม/ท างานอยูใ่นระดบัดี ( ̅= 3.05±2.45)การส่งเสริมการผลิต
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อาหารท่ีดีต่อสุขภาพ และการส่งเสริมการกินผกัและผลไมป้ลอดสารพิษอยูใ่นระดบัพอใช้
(  ̅ = 2.92±2.47 และ 2.37±2.51) ตามล าดบั ส่วนการมีมาตรการการควบคุมการจ าหน่าย
อาหารอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง(  ̅ = 1.44±2.27) โดยพบวา่หน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นสังคมสูงสุด คือ โรงพยาบาลศูนย์   ̅ =2.22-5.00) หน่วยงานท่ีมี
มาตรการการควบคุมการจ าหน่ายอาหารต ่าสุด คือส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี9 มี
ค่าเฉล่ียในระดบัควรปรับปรุง(  ̅ = 0.50±1.58)  และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมยมี์
ค่าเฉล่ียในระดบัควรปรับปรุงอยา่งยิง่( ̅= 1.50±2.42)   

นอกจากน้ีการประเมินผลลพัธ์ดา้นสุขภาพบวา่ เกิดนวตักรรมการด าเนินงาน
ขององคก์ร 

1. มีกิจกรรมยดืเหยยีดระหวา่งท างานหรือประชุม  อาหารวา่งและอาหารกลางวนั
เพื่อสุขภาพในการอบรมหรือประชุม จดัสถานท่ีใหเ้อ้ือต่อการออกก าลงักาย และ
นนัทนาการ เช่น ฟิตเนส โยคะ  สนามบาสเกตบอล เปตอง ปาเป้า  

2. นวตักรรมโครงการ The Biggest Fat Loser Surin Hospital Project 
นอกจากกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีจะท าใหล้ดเส่ียง ส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ 

กิจกรรม 3 อ. กิจกรรม Walk Rally ใหม่ของโรงพยาบาลสุรินทร์ การผลิตคลิปวดีีโอเพื่อ
กระตุน้ สร้างความตระหนกัของบุคลากรในองคก์ร เช่น “มาเลิกอว้นกนัเถอะ” การด าเนิน
ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบติั การเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อแกไ้ขภาวะ
อว้น“7 ภารกิจพิชิตพุง”   

4. หลายหน่วยงานมีการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานโดยมีการให้รางวลั 
เช่น  “Dance For Mom” ชิงรางวลัของโรงพยาบาลสุรินทร์  

5. นวตักรรมแกวง่แขนแถมรักษาโรค  ท าดีเขา้พรรษา ลดอว้นสร้างบุญของ
โรงพยาบาลชยัภูมิ 

6. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาใชก้ลยทุธ์แห่งการส่งเสริมสุขภาพ 5 
ประการ ตามกฎบตัรออตตาวาในองคก์ร 

7. โรงพยาบาลบุรีรัมยจ์ดัโรงอาหาร/ร้านจ าหน่ายอาหารดา้นกายภาพ โรงอาหารท่ี
ถูกสุขลกัษณะควบคุมอาหารท่ีมีแป้งและไขมนัโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกบั
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ผูป้ระกอบการร้านคา้ในโรงพยาบาล จะมีเคร่ืองชัง่น ้าหนกัใหผู้ม้าซ้ือ สามารถตวงชัง่วดั
ปริมาณอาหารบนัไดลดน ้าหนกั  โดยการเขียนขอ้มูลกระตุน้การเดินข้ึนบนัไดส านกังาน/หอ
ผูป่้วย 

หน่วยงานส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4  จงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
หน่วยงานในสังกดัจ านวนมาก  คือ  คณะกรรมการประสานงานระดบัอ าเภอ(คปสอ. ) ท า
หนา้ท่ีควบคุมก ากบั ช้ีแนะงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ไดด้ าเนินการประกวดภายในพื้นท่ี/
จงัหวดัตนเอง ดว้ยแต่งตั้งคณะกรรมการตดัสิน  การให้คะแนนจากการน ากิจกรรมท่ี คปสอ.
ด าเนินการไปแลว้มาน าเสนอเม่ือส้ินสุดโครงการในเดือนสิงหาคม 2558 ดงันั้น ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัจึงตอ้งด าเนินการเป็นแบบอยา่งดว้ย นอกจากการก าหนดนโยบาย 
ขอ้ตกลงขององคก์รท่ีเนน้การส่งเสริมสุขภาพ เช่น มีกิจกรรมยดืเหยยีดระหวา่งท างานหรือ
ประชุม  อาหารวา่งและอาหารกลางวนัเพื่อสุขภาพในการอบรมหรือประชุมอบรมใหค้วามรู้
และเสริมทกัษะ (เป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นพฤติกรรมสุขภาพ) เช่น เร่ืองอาหาร การออกก าลงั
กายแลว้   กิจกรรม 3 อ. กิจกรรมก่อนและหลงัเลิกงาน  สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือในส านกังาน 
เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ขอ้ความเชิญชวน เสียงตามสาย กิจกรรมเตน้ร า ดนตรีจิตอาสา สวดมนต์
ทุกวนั 

ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมด สามารถสังเคราะห์องคก์รตน้แบบ ตามกระบวนการการ
ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ  การสร้างทกัษะลดพงุกบั 3 อ.และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ 
ดงัภาพ 6 
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ภาพ 6 องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ 
 
 
 
 

รพศ.บุรีรัมย,์สุรินทร์, สสจ.นครราชสีมา, สคร.9,รพ.
จิต5, ศูนยว์ทิย ์9,ศอ.9 

สถานท่ี/อุปกรณ์
ออกก าลงักาย 

โรงอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะ รพศ.บุรีรัมย,์สุรินทร์ 

 
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือดา้น
กายภาพ 

การ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย
สาธารณะ 
ดา้นสุขภาพ 

แต่งตั้งคณะท างาน
ประกาศนโยบาย
ส่ือสารนโยบาย
นโยบายสู่การปฏิบติั
ประชาสมัพนัธ์ 

ทุกหน่วยงาน ยกเวน้ สบส.9,ศูนยว์ิทย ์9 

 

ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือดา้นสงัคม 

Healthy Break 

การยืดเหยียด 

ผลิตอาหารสุขภาพ 

ผกัปลอดสารพิษ 

ทุกหน่วยงาน ยกเวน้สสจ.สุรินทร์ 

รพศ.บุรีรัมย/์สุรินทร์,สสจ.นครราชสีมา/บุรีรัมย,์สคร.9 
 
รพศ.บุรีรัมย/์สุรินทร์,สสจ.นครราชสีมา,ศอ.9  

รพศ.บุรีรัมย,์สคร.9,โรงพยาบาลจิตเวชฯ 

การสร้าง
ทกัษะลดพงุ
กบั 3 อ. 

อ.อาหาร 

ยกเวน้ สสจ.สุรินทร์, สบส.9, ศูนยว์ิทย9์ 

ทุกหน่วยงาน ยกเวน้ ศูนยว์ิทย9์ 

อ.ออกก าลงักาย 

อ.อารมณ์ ยกเวน้ สบส.9, ศูนยว์ิทย9์, ศอ.9 
องคก์ร
ตน้แบบ
ดา้น

สุขภาพ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
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4) ผลการด าเนินงานตามนโยบาย   
4.1. การประเมินผลลพัธ์ด้านสุขภาพ 

ตารางท่ี 9  ผลการประเมินผลลพัธ์ดา้นสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มหน่วยงาน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
สมาชิก 

ร่วมประเมิน 

ผลลพัธ์ดา้นสุขภาพ 
เส้นรอบเอว  BMI 

ปกติ 
เกิน… 
ลดลงได ้

ปกติ… 
ควบคุมได ้

 
ปกติ 

เกิน… 
ลดลงได ้

กลุ่ม 
โรงพยาบาล
ศูนย ์

บุรีรัมย ์ 99.23 60.30 25.54 83.31  62.94 29.73 
สุรินทร์ 96.6 72.70 23.64 84.97  65.38 23.97 

กลุ่ม 
สสจ. 

นครราชสีมา 100.00 41.53 26.57 83.75  25.38 26.04 
ชยัภูมิ 99.3 66.85 22.58 92.50  40.84 26.51 
บุรีรัมย ์ 98.00 66.67 23.64 94.44  34.72 28.26 
สุรินทร์ 100.00 54.54 29.41 93.05  20.71 30.63 

กลุ่ม
ศูนย์
วชิาการ 

ส านกังาน
สนบัสนุนฯท่ี 9  

100.00 14.28 26.09 80.00  18.42 35.48 

ส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี 9  

100.00 50.72 30.17 84.48  14.65 26.26 

โรงพยาบาลจิต
เวชฯ  

100.00 48.57 24.47 86.26  10.22 26.02 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยท่ี์ 9  

86.6 61.53 22.22 76.67  5.26 20.37 

ศูนยอ์นามยัท่ี 9  95.3 62.52 9.09 87.69  7.34 30.69 

จากตารางท่ี 9 จากผลลพัธ์ทางดา้นสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
มีรอบเอวปกติระหวา่งร้อยละ 41.53–72.70 และเกือบทั้งหมดสามารถควบคุมได(้ร้อยละ
76.67–94.44) และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีเส้นรอบเอว เกินสามารถลดรอบเอวไดม้ากท่ีสุดคือ
ส านกังานป้องกนัและควบคุมโรคท่ี 9 (ร้อยละ30.17) รองลงมาคือส านกังานสาธารณสุข
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จงัหวดัสุรินทร์  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเส้นรอบเอวเกินสามารถลดรอบเอวไดน้อ้ยท่ีสุดคือศูนย์
อนามยัท่ี 9(ร้อยละ 9.09) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี BMI ปกติมากท่ีสุดคือโรงพยาบาลสุรินทร์ร้อยละ65.38พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี BMI เกินสามารถลดน ้าหนกัไดม้ากท่ีสุดคือ  ส านกังานสนบัสนุนบริการท่ี 
9 (ร้อยละ35.48) รองลงมาคือศูนยอ์นามยัท่ี 9 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ และ
โรงพยาบาลจงัหวดับุรีรัมย(์ร้อยละ 30.69,30.63และ29.73)ตามล าดบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ลด BMI ไดน้อ้ยท่ีสุดคือ โรงพยาบาลศูนยสุ์รินทร์ และศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9(ร้อย
ละ 23.97 และ20.37)ตามล าดบั 

4.2. การเปรียบเทยีบผลลพัธ์ด้านสุขภาพ 
ผลลพัธ์ดา้นสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารสูงสุดระดบัเขตและกลุ่มตวัอยา่ง

เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานประกอบดว้ยผลลพัธ์2 ดา้น คือ พฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ 
ดงัตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10 พฤติกรรมสุขภาพ/ภาวะสุขภาพก่อนและหลงัด าเนินการของกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริหาร23คน 

พฤติกรรมสุขภาพ 
และภาวะสุขภาพ 

n pre post 
Wilcoxon Signed 

Ranks test(p) 

พฤติกรรมการบริโภค 23 80.38±7.88 81.95±10.54 1.544(.123) 

ออกก าลงักาย 23 80.51±23.92 86.09±16.93 0.406(.684) 
อารมณ์ 23 77.69±16.08 79.13±16.21 0.447(.655) 

ดชันีมวลกาย 23 31.17±6.88 31.16±6.89 0.530(.596) 
เส้นรอบเอว 23 94.65±14.63 95.53±14.84 0.079(.937) 

จากตารางท่ี 10 กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการบริโภคและออกก าลงั
กายอยูใ่นระดบัดีทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ  คือ พฤติกรรมการบริโภคร้อยละ 80.38 และ 
81.95 พฤติกรรมออกก าลงักายร้อยละ 80.51 และ 86.09 ตามล าดบั ส าหรับระดบัอารมณ์อยู่
ในระดบัพอใชท้ั้งก่อนและหลงัด าเนินการ  คือ ร้อยละ 77.69 และ 79.13 ตามล าดบัผลการ



 
 
 
 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  

(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

   60 
 
 
 
 

ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่พฤติกรรมทั้ง 3 อ.หลงัด าเนินการดีกวา่ก่อนด าเนินการ
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาวะสุขภาพดชันีมวลกาย ผูบ้ริหารมีดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัอว้น 2 ทั้งก่อน
และหลงัด าเนินการ คือ 31.17และ 31.16 กิโลกรัม/เมตร2 และมีเส้นรอบเอวอยูใ่นเกณฑ์อว้น
ลงพุงทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ  คือ 94.65 และ 95.53 เซนติเมตร ผลการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติ พบว่า ภาวะสุขภาพทั้ง 2 ด้าน ก่อนและหลงัด าเนินการแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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              ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลงัด าเนินการกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานทั้งหมดจ านวน 4,116 คน 
พฤติกรรมสุขภาพ/ 

ภาวะสุขภาพ 
โรงพยาบาลศูนย(์n=2703 )  สสจ.(n=686)  ศูนยว์ชิาการ(n=710 )  รวม 

pre post  pre post  pre post  pre post 
พฤติกรรมการบริโภค 67.52±12.69 69.97±11.78  74.37±12.52 72.94±13.54  70.00±11.39 71.67±11.74  69.14±12.71 70.81±12.09 

t(p) 9.857*(<.001)  3.006*(.003)  5.057*(<.001)  8.703*(<.001) 
ออกก าลงักาย 51.27±27.20 54.33±26.74  60.84±26.40 59.90±27.26  58.78±26.27 60.73±26.18  54.30±27.25 56.49±26.90 

t(p) 6.011*(<.001)  1.093(.275)  2.642*(.008)  5.674*(<.001) 
อารมณ์ 68.76±21.20 70.58±20.04  77.22±19.05 74.26±20.75  72.91±19.86 72.96±19.42  70.91±20.86 71.63±20.10 

t(p) 4.421*(<.001)  3.882*(<.001)  0.067(.947)  2.247*(<.001) 
ดชันีมวลกาย 23.26±4.27 23.27±4.72  24.19±4.14 24.12±4.15  24.66±4.14 24.55±4.09  24.19±4.40 24.12±4.42 

t(p) 0.211(.833)  1.965*(.050)  3.477* (.001)  4.007*(<.001) 
เส้นรอบเอว 79.68±10.35 79.48±10.72  82.72±10.21 82.0±10.06  83.68±10.41 83.01±10.12  82.54±11.46 82.03±11.29 

t(p) 2.245*(.025)  6.612*(<.001)  3.705*(<.001)  9.059*(<.001) 



 
 
 
 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  
(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

   62 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 11 กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลจงัหวดัมี
ค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพและค่าเฉล่ียภาวะสุขภาพหลงัด าเนินการดีกวา่ก่อนด าเนินการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

- พฤติกรรมการออกก าลงักาย กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการออก
ก าลงักายอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงทั้งก่อนและหลงัด าเนินการคือ ก่อนด าเนินการ  ร้อยละ
54.34 – 56.76% และหลงัด าเนินการร้อยละ 56.36 – 59.31 ผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 
พบวา่ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการออกก าลงักายหลงัด าเนินการดีกวา่ก่อนด าเนินการอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ทั้ง 3 กลุ่มหน่วยงาน 

- อารมณ์ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 แห่งมีค่าเฉล่ียระดบัอารมณ์พอใชท้ั้งก่อนและหลงั
ด าเนินการ คือก่อนด าเนินการ ร้อยละ 70.85 - 72.33  และหลงัด าเนินการร้อยละ 71.27 – 
73.46 ผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ค่าเฉล่ียระดบัอารมณ์หลงัด าเนินการดีกวา่
ก่อนด าเนินการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้ง 3 กลุ่มหน่วยงาน 

ภาวะสุขภาพ 
1) ดชันีมวลกาย กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3  มีค่าเฉล่ียดชันีมวลกายอยูใ่น

เกณฑน์ ้าหนกัเกินทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ คือ ก่อนด าเนินการ 23.02-24.94 กิโลกรัม/
เมตร2 และหลงัด าเนินการ 22.99-24.82 กิโลกรัม/เมตร2ผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งศูนยว์ชิาการมีค่าเฉล่ียดชันีมวลกายหลงัด าเนินการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติเพียงหน่วยงานเดียว 

2) เส้นรอบเอว ก่อนด าเนินการกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 มีค่าเฉล่ียเส้นรอบ
เอว 79.62-83.5 เซนติเมตร  หลงัด าเนินการ 79.28-83.25 เซนติเมตร ผลการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 มีค่าเฉล่ียเส้นรอบเอวหลงัด าเนินการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลงัด าเนินการกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานโรงพยาบาลศูนยจ์  านวน 2,703 คน 

พฤติกรรม/ 
ภาวะสุขภาพ 

บุรีรัมย(์1378  )  สุรินทร์( 1,531  )  รวม 

pre post  pre post  pre post 
การบริโภค 66.55±10.75 67.83±10.26  68.26±13.96 71.62±12.58  67.52±12.69 69.97±11.78 

t(p) 5.195*(<.001)  8.481*(<.001)  9.857*(<.001) 

ออกก าลงักาย 48.31±26.76 49.41±27.06  53.54±27.33 58.10±25.88  51.27±27.20 54.33±26.74 

t(p) 1.755(.080)  6.023*(<.001)  6.011*(<.001) 

อารมณ์ 67.18±19.04 67.90±18.78  69.96±22.66 72.64±20.73  68.76±21.20 70.58±20.04 

t(p) 1.660(.097)  4.120*(<.001)  4.421*(<.001) 

ดชันีมวลกาย 23.20±4.03 23.18±3.98  23.30±4.45 23.34±5.21  23.26±4.27 23.27±4.72 

t(p) 1.273(.203)  0.413(.680)  0.211(.833) 

เส้นรอบเอว 80.06±10.53 79.98±10.46  79.39±10.20 79.10±10.89  79.68±10.35 79.48±10.72 

t(p) 1.440(.150)  1.922*(.050)  2.245*(.025) 
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จากตารางท่ี 12 กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 แห่งมีพฤติกรรมการบริโภคอยูใ่นระดบั
พอใชท้ั้งก่อนและหลงัด าเนินการ  คือ ร้อยละ 69.37 และ 70.38 ผลการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งโรงพยาบาลศูนยสุ์รินทร์มีพฤติกรรมการบริโภคดีข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติจากร้อยละ 69.38 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 71.24 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งโรงพยาบาล
ศูนยบุ์รีรัมย ์มีพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ภาวะสุขภาพ  
1) ดชันีมวลกาย กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 แห่งมีดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์

น ้าหนกัเกินทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ คือ ก่อนด าเนินการ23.02– 24.94 กิโลกรัม/เมตร2ผล
การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติพบวา่ดชันีมวลกายแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2) เส้นรอบเอว  ก่อนด าเนินการ กลุ่มตวัอยา่ง โรงพยาบาลศูนย์
บุรีรัมย ์มีเส้นรอบเอว 79.51 เซนติเมตร หลงัด าเนินการลดลง 79.17 เซนติเมตร กลุ่มตวัอยา่ง 
โรงพยาบาลศูนยสุ์รินทร์มีเส้นรอบเอว 79.70 เซนติเมตร หลงัด าเนินการ ลดลง 79.36 
เซนติเมตร ผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 แห่งมีเส้นรอบเอว
ลดลงอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 13 เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ  ก่อนและหลงัด าเนินการของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัจ านวน 686 คน 

พฤติกรรมสุขภาพ 
นครราชสีมา( 260   ) ชยัภูมิ( 142  ) บุรีรัมย(์  144 ) สุรินทร์( 139 ) รวม 

pre post pre post pre post pre post pre post 
พฤติกรรมการบริโภค 72.71±12.28 72.83±11.92 74.92±15.11 71.46±16.60 79.96±9.38 73.67±14.49 71.14±10.99 73.89±11.81 74.37±12.83 72.98±13.54 

t(p) 0.189 (.850) 2.787 (.006) 4.916* (<.001) 3.828* (<.001) 1.290(.197) 
ออกก าลงักาย 58.28±27.35 55.71±27.93 57.51±28.36 56.95±30.36 65.74±22.67 63.61±24.80 63.95±25.31 66.85±23.16 60.84±26.40 59.90±27.26 

t(p) 2.188(.030) 0.240 (.811) 1.008(.315) 1.781(0.077) 0.295(.768) 
อารมณ์ 76.31±19.63 76.31±19.54 78.87±18.68 71.97±22.98 79.79±17.79 70.83±21.95 74.57±19.28 76.28±18.71 77.22±19.05 74.26±20.75 

t(p) 0 (1.000) 3.273* (.001) 4.646* (<.001) 1.175(0.242) 0.054(.957) 

ดชันีมวลกาย 24.76±4.43 24.70±4.43 24.22±3.97 24.15±3.96 23.81±4.18 23.72±4.19 23.49±3.54 23.42±3.62 24.19±4.14 24.12±4.15 
t(p) 1.820(.070) 0.516 (.607) 2.115(.036) 0.740(.461) 1.779(.076) 

เส้นรอบเอว 83.89±10.34 83.41±10.23 82.41±10.02 81.45±9.79 81.84±10.63 81.77±10.45 81.76±9.62 80.17±9.31 82.72±10.21 82.0±10.06 
t(p) 3.636* (<.001) 3.535* (.001) 0.285(.776) 5.529* (<.001) 2.829* (.005) 
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จากตารางท่ี 13 กลุ่มตัวอย่างส านักงานสาธารณสุขจังหวดัทั้ง 4 แห่ง 
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.ก่อนและหลงัด าเนินการไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เ ม่ือจ าแนกตามหน่วยงานพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาและชยัภูมิ มีพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออก าลงั
กาย และอารมณ์ อยา่งมีนยัส าคญัของสถิติ ดงัน้ี 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร กลุ่มตวัอย่างส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 
แห่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดบัพอใช้ทั้งทั้งก่อนและหลงัด าเนินการคือร้อย
ละ69.52 – 72.09 และหลงัด าเนินการร้อยละ  70.57 – 73.64ผลการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคหลงัด าเนินการดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ คือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาและชยัภูมิ 
 ออกก าลังกาย  กลุ่มตัวอย่างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ ง 4 แห่งมี
พฤติกรรมการออกก าลงักายอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ คือร้อยละ
56.76 - 59.31มีความแตกต่างกนัในแต่ละแห่ง เม่ือก าหนดความแตกต่างพบวา่ก่อนและหลงั
ด าเนินการส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาและสุรินทร์ มีพฤติกรรมการออกก าลงั
กายอยู่ในระดบัควรปรับปรุง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิและบุรีรัมย ์มีพฤติกรรม
ออกก าลงักายอยู่ในระดบัพอใช้ ผลการทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
พฤติกรรมออกก าลังกาย หลังด าเนินการดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมาและชยัภูมิ  
 กลุ่มตวัอยา่งส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 แห่งมีอารมณ์ระดบัพอใชท้ั้ง
ก่อนและหลงัด าเนินการ คือ ก่อนด าเนินการร้อยละ 53.09 – 63.91 และหลงัด าเนินการร้อย
ละ 52.84 – 65.10 ผลการนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการออกก าลงั
กายหลงัด าเนินการดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครราชสีมาและชยัภูมิ 
 ภาวะสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 4 แห่งมีเส้นรอบ
เอวลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  แต่BMIแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนก
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ตามหน่วยงาน พบวา่ กลุ่มตวัยา่งท่ีมีภาวะสุขภาพดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง 2 ดา้น 
คือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ ดงัน้ี 

 BMI กลุ่มตวัอยา่งรวมทั้ง 4 แห่งมี  BMI อยูใ่นเกณฑน์ ้าหนกัเกินทั้งก่อน
และหลงัด าเนินการคือ 24.88 + 24.81 กิโลกรัม/เมตร2  เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่ง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ มี BMI มากท่ีสุดอยูใ่นเกณฑอ์ว้นระดบั 1 ทั้ง
ก่อนและหลงัด าเนินการคือ 25.68 + 25.51 กิโลกรัม/เมตร2ผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั มี BMI 25.68 ลดลง 25.51 กิโลกรัม/เมตร2

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 เส้นรอบเอว กลุ่มตวัอย่างส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัรวมทั้ง 4 แห่ง มี

เส้นรอบเอวลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามหน่วยงานพบว่า ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ มีเส้นรอบเอว 85.67 เซนติเมตร ลงลด 84.91 เซนติเมตร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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จากตารางท่ี 14 กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 แห่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
อารมณ์อยูใ่นระดบัพอใชท้ั้งก่อนและหลงัด าเนินการ กลุ่มตวัอยา่งศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยท่ี์ 9และศูนยอ์นามยัท่ี 9 มีพฤติกรรมออกก าลงักายอยูใ่นระดบัควรปรับปรุงทั้ง
ก่อนและหลงัด าเนินการกลุ่มตวัอยา่ง หน่วยงานส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 ก่อน
ด าเนินการมีพฤติกรรมออกก าลงักายในระดบัควรปรับปรุง หลงัด าเนินการอยูใ่นระดบัพอใช ้
กลุ่มตวัอยา่ง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที 9 มีพฤติกรรมการออกก าลงักายในระดบัพอใช้
ทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ ผลการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรวมทั้ง 4 
แห่ง พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.หลงัด าเนินการดีกวา่ก่อนด าเนินการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ คือ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 และโรงพยาบาลจิตเวชฯเวช 5 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการออกก าลงักายดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ส านกังานป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี 9 และศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมอารมณ์ดีข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 

ภาวะสุขภาพกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้ง 5 แห่งมี BMI อยูใ่นเกณฑน์ ้าหนกัเกินทั้ง
ก่อนและหลงัด าเนินการ กลุ่มตวัอยา่ง ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 มี BMI มากท่ีสุดอยู่
ในเกณฑอ์ว้นระดบั 1 ทั้งก่อนและหลงัด าเนินการ  เส้นรอบเอวก่อนด าเนินการ 81.21 – 
85.64 เซนติเมตร และหลงัด าเนินการ 80.93 – 85.34 เซนติเมตร ผลการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติ พบวา่ หลงัด าเนินการกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 แห่งมี BMI ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ 
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเส้นรอบเอวลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ คือ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 และ ศูนยอ์นามยัท่ี 9 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  
(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

   70 
 
 
 
 

4 . สังเคราะห์ต้นแบบด้านสุขภาพ 

กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน ประเมินตน้แบบดา้นสุขภาพก่อนและหลงั
ด าเนินการ 4,116คน 

ตารางท่ี 15  ดชันีมวลกายของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน 4,116 คน ก่อนและหลงั
ด าเนินการ 
ดชันีมวลกาย(กก./ม.2) ชาย(n= 1,240) หญิง(n=2,876) รวม(n=4,116) 

< 18.5 45(3.63) 242(8.41) 287 
40(3.23) 242(8.41) 280     

18.5-22.9 409(32.98) 1,304 (45.34) 1,713 
438(35.32) 1,324(46.04) 1,762     

23.0-24.9 294(23.71) 479(16.66) 773 
270(21.77) 473(16.45) 743     

25.0-29.9 396(31.94) 646(22.46) 1,042 
404(32.58) 636(22.11) 1,040     

> 30.0 96(7.74) 205(7.13) 301 
88(7.10) 201(6.99) 289     

 ̅ ± S 24.48±4.41 23.32±4.15 24.19±4.40 
24.40±4.04 23.32±4.72 24.12±4.42 

หมายเหตุ  ขอ้มูลบรรทดับนหมายถึง  pre 
    ขอ้มูลบรรทดัล่าง  หมายถึง post 
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ตารางท่ี 16  เส้นรอบเอวของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน 4,116  คน ก่อนและหลงั
ด าเนินการ 

เส้นรอบเอว ชาย(n= 1,240) หญิง(n=2,876) รวม(n=4,116) 
สมส่วน 827(66.69) 1,656(57.58) 2,483 

848(68.39) 1,694(58.90) 2,542     
อว้นลงพุง 413(33.31) 1,220(42.42) 1,633 

392(31.61) 1,182(41.10) 1,574     
 ̅ ± S 86.12± 9.94 78.67±9.90 82.54±11.46 

85.65±10.02 78.34±10.09 82.03±11.29 
หมายเหตุ  ขอ้มูลบรรทดับนหมายถึง  pre  
ขอ้มูลบรรทดัล่าง  หมายถึง post 

 สมส่วน อว้นลงพุง 
เพศชาย <90 ซม. ≥90 ซม 
เพศหญิง < 80ซม. ≥80 ซม. 
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ตารางท่ี 17  ภาวะสุขภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน4,057คน ก่อนและหลงั
ด าเนินการ 
ดชันีมวลกาย 

(กก./ม.2) 
เส้นรอบเอว(เซนติเมตร)  

รวม 
ชาย<90 ซม./หญิง< 80ซม. ชาย≥90 ซม/หญิง≥80 ซม.  

< 18.5 285(7.02) 
277(6.83) 

3(0.07) 
2(0.05) 

 288(7.10) 
279(6.88)      

18.5 - 22.9 1517(37.39)                     
1555(38.33) 

182(4.49) 
180(4.44) 

 1700(41.90) 
1735(42.77)      

23.0 - 24.9 450(11.09) 
412(10.16) 

303(7.47) 
308(7.59) 

 753(18.56) 
720(17.75)      

25.0 - 29.9 222(5.47) 
228(5.62) 

796(19.62) 
802(19.77) 

 1018(25.09) 
1030(25.39)      

> 30.0 8(0.20) 
11(0.27) 

291(7.17) 
282(6.95) 

 299(7.37) 
293(7.22)      

รวม 2482(61.13) 
2483(61.20) 

1575(38.82) 
1574(38.80) 

 4057(100.00) 
4057(100.00) 

หมายเหตุ  ขอ้มูลบรรทดับนหมายถึง  pre 
    ขอ้มูลบรรทดัล่าง  หมายถึง post
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ผลจากการวเิคราะห์ตวัแปรท านายท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจร ไดแ้ก่เพศ อาย ุพฤติกรรมกินปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือและ
พฤติกรรมหลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูงโดยค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติของแบบจ าลองแสดงในตารางท่ี 19 

ตารางท่ี 19  การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกเชิงพหุแบบขั้นตอน(binary logistic regression) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อตน้แบบดา้นสุขภาพ 
ปัจจยั B SE Wald df p Exp(B) 
เพศ -.231 .075 9.397 1 .002 .794 
อาย ุ -.032 .003 100.582 1 <.001 .969 
กินปลา -.083 .030 6.489 1 .011 .920 
เล่ียงไขมนั .064 .181 4.570 1 .032 1.066 
constant .911 .181     
2 log likelihood =  5019.448 
Chi-square=  139.655,df= 21 , p<.001 
Cox & Snell R2=.036,nagelkerke R2=  .048                                                                                                                                                                                                            
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพ 1,680  คนและกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็น
ตน้แบบดา้นสุขภาพ 2,604 คน (จากตารางท่ี 22) ผลการศึกษาตน้แบบดา้นสุขภาพพบวา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อตน้แบบดา้นสุขภาพในการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคสามารถอธิบาย
ความผนัแปรของตน้แบบดา้นสุขภาพไดร้้อยละ 3.6 (Cox & Snell R2 = .036) ประกอบดว้ย 
4 ตวัแปรท านาย คือ เพศ (X1) อาย(ุX2)  รับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือ(X3)  และ
หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูง(X4)  ท านายโอกาสของการเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพดงัสมการ
ถดถอยโลจิสติค (Y) 

Y  =  0.911–0.231 X1– 0.032 X2– 0.083 X3+ 0.064 X4 

เม่ือท าการแทนค่าตวัแปรเพศ ซ่ึงมีลกัษณะตวัแปรหุ่น โดยให้เพศชาย (M) มีค่า
เท่ากบั 0 และเพศหญิง (F) มีค่าเท่ากบั 1 จะไดส้มการพยากรณ์ 2 ชุด คือ สมการพยากรณ์
ของเพศชาย (Y M) และเพศหญิง (Y F) 

YM  =    0.911 – 0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4 
 Y F   =     0.68 –  0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4 

ในการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติค ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค  านวณไดน้ ามาเขียนเป็น
สมการ 
ถดถอยโลจิสติคเพื่อท่ีจะท านายความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจดงัน้ี 

  Prob (ตน้แบบดา้นสุขภาพ)   =   1 / 1 + e–Y 
e    เป็นลอการิทึมฐานธรรมชาติมีค่าเท่ากบั  2.71828 

การพยากรณ์ใชเ้กณฑค์วามน่าจะเป็น 0.5 ดงัตาราง 
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การแทนค่าสมการพยากรณ์ตน้แบบดา้นสุขภาพ  Prob (ตน้แบบ) 
YM  =    0.911 – 0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4    

ชาย 20 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.911 – 0.640 + 0.415 + 0.320 =     1.006  0.732 น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั YM =  0.911 – 0.640  =     0.271  0.567 น่าจะเป็น 
ชาย 30 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.911 – 0.960 + 0.415 + 0.320 =     0.686  0.665 น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั YM =  0.911 – 0.960  =  – 0.049  0.488 ไม่น่าจะเป็น 
ชาย 40 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.911 – 1.28 + 0.415 + 0.320 =     0.366  0.590 น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั  YM =  0.911 – 1.28  =  – 0.369  0.409 ไม่น่าจะเป็น 
ชาย 50 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.911 – 1.6 + 0.415 + 0.320 =    0.046  0.511 น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั  YM =  0.911 – 1.6 =  – 0.689  0.334 ไม่น่าจะเป็น 
ชาย 60 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.911 – 1.920 + 0.415 + 0.320 =  – 0.276  0.432 ไม่น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั  YM =  0.911 – 1.920  =  – 1.009  0.267 ไม่น่าจะเป็น 

Y F   =     0.68 –  0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4    
หญิง 20 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า Y F  =  0.68 –  0.640 + 0.415 + 0.320 =    0.775  0.685 น่าจะเป็น 
                 ไม่เคยปฏิบติั Y F  =  0.68 – 0.640  =     0.040  0.510 น่าจะเป็น 
หญิง 30 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.68  – 0.960 + 0.415 + 0.320 =     0.455  0.612 น่าจะเป็น 
                 ไม่เคยปฏิบติั YM =  0.68  – 0.960  =  – 0.280  0.430 ไม่น่าจะเป็น 
หญิง 40 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า YM =  0.68  –1.28 + 0.415 + 0.320 =     0.135  0.534 น่าจะเป็น 
                 ไม่เคยปฏิบติั YM =  0.68  –1.28 =  –0.600  0.354 ไม่น่าจะเป็น 
หญิง50 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า Y F  =  0.68 – 1.6 + 0.415 + 0.320 =  – 0.185  0.454 ไม่น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั Y F  =  0.68 – 1.6 =  – 0.920  0.285 ไม่น่าจะเป็น 
หญิง60 ปี ปฏิบติัเป็นประจ า Y F  =  0.68 – 1.920 + 0.415 + 0.320 =  – 0.505  0.376 ไม่น่าจะเป็น 
                ไม่เคยปฏิบติั Y F  =  0.68 – 1.920 =  – 1.240  0.224 ไม่น่าจะเป็น 
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ผลการวเิคราะห์การพยากรณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพ พบวา่  
1. กลุ่มตวัอยา่งเพศชายท่ีเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพ คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20 

ปีทุกคน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ30 - 50 ปีท่ีมีพฤติกรรมรับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 
ม้ือ และหลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูงเป็นประจ า 

2. กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงท่ีเป็นตน้แบบดา้นสุขภาพคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20 
ปีทุกคน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ30-40 ปีท่ีมีพฤติกรรมรับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 
ม้ือ และหลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูงเป็นประจ าไดด้งัภาพ................. 

 
 
 บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ   

         
 เพศชาย    เพศหญิง  
       

 อาย ุ20 ปีทุกคน  อาย ุ30 - 50 ปี  อาย ุ30 -40 ปี  อาย ุ20 ปีทุกคน 
 ประจ า   
 ทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือ   

 หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูง   

ภาพ 7  บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 
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การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพตามแนวคิดการ

ระดมพลงัทางสังคม(ภาพ 4 หนา้ 48) การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุง(ภาพ 5

หนา้ 56 ) และการศึกษาตน้แบบดา้นสุขภาพ(ภาพ 6 หนา้ 86) สรุปไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  8   การสร้างตน้แบบบุคคล/องคก์รตามนโยบายสาธารณะตน้แบบดา้นสุขภาพ เขตนครชยั
บุรินทร์ 
 
 
 

การระดมพลงัสังคม กระบวนการ 
 

ผลลพัธ์ 

สถานการณ์ ขอ้มูลสุขภาพผูบ้ริหาร
สาธารณสุข บุคลากรในองคก์ร 

คณะท างาน............... 

ปัจจยัน าเขา้ 

ตวัผลกัดนั 

แผนปฏิบติังาน………………… 
นโยบายสาธารณะ 

บุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 

รูปแบบการจดัการองคก์รไร้
พุงตน้แบบดา้นสุขภาพ 

 

บุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 
 
 

พฤติกรรม 3อ     
ภาวะสุขภาพ 

ภาวะสุขภาพ 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580


ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลงัด าเนินการกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานหน่วยงานศูนยว์ชิาการจ านวน708 คน 
 
พฤติกรรม 
สุขภาพ 

สบส9 ( 38 ) สคร9 (  232) รพ.จิตเวช 9 ( 272) ศูนยว์ทิยฯ์ 9 ( 57  ) ศอ.9(109  ) รวม(...) 
pre post pre post pre post pre post pre post pre post 

บริโภค 67.52±10.05 69.13±11.82 70.40±10.48 71.64±10.51 70.58±11.17 72.03±11.46 68.04±11.68 69.97±12.16 69.58±13.81 72.63±12.25 70.00±11.39 71.67±11.74 
t(p) 1.249(0.220) 2.950 (.004) 2.543 (.012) 1.789 (.079) 2.701 (.008) 5.057*(<.001) 

ออกก าลงั 60.70±30.04 62.98±30.51 57.21±25.03 57.21±25.03 62.24±24.98 65.89±23.46 57.89±29.41 60.00±26.03 53.21±28.08 53.64±29.43 58.78±26.27 60.73±26.18 
t(p) 0.774 (0.444) 0.530(.596) 3.483(.001) 3.255(.435) 0.152 (.880) 2.642(.008) 

อารมณ์ 68.16±21.91 63.16±21.45 72.54±19.80 72.54±19.80 74.63±18.16 74.12±18.16 70.88±21.90 70.00±21.38 72.11±22.03 74.95±19.84 72.91±19.86 72.96±19.42 
t(p) 1.648(0.108) 0.439(.661) 0.500(.618) 4.605(.639) 1.471(.144) 0.067(.947) 

BMI 24.93±3.73 24.87±3.84 24.74±3.88 24.74±3.88 25.01±4.34 24.96±4.33 23.52±4.23 23.56±4.31 24.10±4.22 23.89±4.00 24.66±4.14 24.55±4.09 
t(p) 0.601(.551) 2.836(.005) 1.069(.286) 0.793(.528) 2.896(.005) 3.477* (.001) 

เส้นรอบเอว 89.05±10.81 88.05±10.62 82.42±8.71 82.42±8.71 84.25±10.95 83.82±10.53 83.85±10.63 80.68±10.83 80.85±11.34 80.71±10.09 83.68±10.41 83.01±10.12 

t(p) 3.575(0.001) 1.405(.161) 1.637(.103) 3.793 * (<.001) 0.494 (.622) 3.705* (<.001) 
 

 

 

 

 



 
 
ตารางท่ี 18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละขอ้ของกลุ่มตวัอยา่ง 4,116 คน 
ตวัแปรท านาย X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X 16 X17 X18 X19 

X1 อาหาร 5 หมู่ 1.00 -.148 -.124 -.161 -.146 -.055 -.020 -.039 -.124 -.015 .049 -.002 -.038 -.035 -.077 -.071 -.003 .015 -.024 
X2  อาหารหลากหลาย  1.00 -.103 -.024 -.12 -.006 -.29 -.044 -.007 .018 -.005 -.046 -.074 -.01 -.045 -.07 -.022 -.053 .027 

X3ผกั   1.00 -.218 -.084 -.052 -.041 -.046 -.072 .001 -.062 -.011 -.02 .049 .012 .057 -.076 .002 .025 
X4  ผลไม ้    1.00 -.163 -.005 -.039 .024 -.06 -.053 .045 -.02 -.026 -.027 -.015 -.100 .019 -.055 .007 
X5  ปลา     1.00 -.119 -.082 .016 -.105 .023 -.044 -.018 -.031 .044 -.004 -.066 -.036 -.039 .029 

X6  เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั      1.00 -.066 -.067 -.103 -.106 -.094 -.019 -.024 -.012 -.053 .038 .046 -.006 -.065 
X7  นมขาดมนัเนย       1.00 -.083 -.005 -.046 -.022 .124 -.012 -.033 .027 .007 -.035 -.066 -.021 
X8  อาหารม้ือเยน็        1.00 -.086 -.082 -.024 -.074 -.040 -.002 -.036 -.065 -.037 -.019 -.023 

X9  อาหารตม้ น่ึง ลวก         1.00 -.053 -.063 -.029 -.041 -.020 -.031 -.021 -.016 -.002 -.031 
X10 ไขมนัสูง          1.00 -.345 -.089 -.076 -.149 -.018 -.008 -.010 -.016 -.031 

X11 ของหวาน แป้ง           1.00 -.124 -.129 .004 -.033 -.006 -.036 -.030 -.017 
X12 รสจืด            1.00 -.131 -.015 -.013 -.058 -.053 -.004 .028 

X13 น ้าเปล่า             1.00 -.138 -.072 -.038 -.037 -.034 -.044 
X14แอลกอฮอล ์              1.00 -.088 -.005 .014 .015 -.019 

X15 อารมณ ์               1.00 -.223 -.069 .014 .024 
X16 นอนหลบั                1.00 -.084 .047 -.037 

X17 ออกก าลงั/สปัดาห์                 1.00 -.611 -.064 
X18 ออกก าลงั/คร้ัง                  1.00 -.302 
X19ออกก าลงั/หนกั                   1.00 

เกณฑค์่า r ตวัแปรท านายไม่เกิน .65 ( Burns and Grove, 1993) ; เกณฑค์่า r ไม่เกิน .80 (Stevens, 1996)  
เกณฑค์่า r สูงท าให้เกิดปัญหา multicolinearityและในการวิเคราะห์ใชข้นาดตวัอยา่ง≥30 เท่าของจ านวนตวัแปรท านาย(กลัยา, 2549) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “การสร้างบุคคล/องคก์รตน้แบบตามนโยบายสาธารณะตน้แบบ
ดา้นสุขภาพ เขตนครชยับุรินทร์”  เป็นการวจิยัประเภทวจิยันโยบาย (Policy Research)  มี
สาระส าคญัสรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 
1. วตัถุประสงค์การวจัิย  

ศึกษาประสิทธิผลโครงการสร้างนโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้น
สุขภาพ 3 ดา้น คือ 1)การด าเนินงานตามนโยบาย 2) สังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุง 
และ 3) สังเคราะห์ตน้แบบดา้นสุขภาพ 

2. สมมติฐานการวจัิย 
2.1 เม่ือส้ินสุดโครงการกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมีพฤติกรรมสุขภาพ

และภาวะสุขภาพดีกวา่ก่อนเร่ิมโครงการ 
2.2 เม่ือส้ินสุดโครงการ การจดัการองคก์รมีกระบวนการด าเนินการตามนโยบาย

สาธารณะดา้นสุขภาพ การประเมินกระบวนการสร้างทกัษะลดพุง กบั 3อ. และการปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพตามเกณฑ์ 

2.3 เม่ือส้ินสุดโครงการ พฤติกรรมสุขภาพ เพศ อาย ุ สามารถร่วมท านายตน้แบบ
ดา้นสุขภาพ 

3. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัรวม 4,116 คนประกอบดว้ย 
3.1 กลุ่มโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั 4 แห่ง เลือกตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ได้

โรงพยาบาลศูนยบุ์รีรัมยแ์ละโรงพยาบาลศูนยสุ์รินทร์รวม 2,709 คน 
3.2 กลุ่มส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 4 แห่ง คือ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์ และสุรินทร์ เลือกตวัอยา่งโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง รวม 685 
คน 
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3.3 กลุ่มศูนยว์ชิาการตั้งส านกังานในเขตสุขภาพ 5 แห่ง คือ ส านกังานสนบัสนุน
บริการสุขภาพท่ี 9 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 โรงพยาบาลจิตเวชฯ  ศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยท่ี์ 9 ศูนยอ์นามยัท่ี 9 เลือกตวัอยา่งโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง รวม 708 คน 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
4.1 แบบประเมินองคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ ก าหนดค่าคะแนนเป็น 2 ค่าไดแ้ก่  มี

กระบวนการ =5 คะแนน  ไม่มีกระบวนการ = 0  คะแนน 
4.2 แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคและการออกก าลงักาย ความถ่ีการปฏิบติั

ประจ าก าหนดคะแนนสะสม 5 คะแนน ปฏิบติัเป็นคร้ังคราวก าหนดคะแนนสะสม 3 คะแนนไม่
ปฏิบติัเลย เท่ากบั 0 คะแนน  

4.3 แบบบนัทึกการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูง และรอบเอวใชม้าตรวดัระบบเมตริค  
5. วธีิด าเนินการวจัิย    

ประกาศนโยบายสาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพเขตนครชยับุรินทร์ และจดัท า
พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัขบัเคล่ือนการสร้างบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพในองคก์รตาม
บริบทในพื้นท่ี ติดตามกระบวนการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ถอดบทเรียน/จัด
นิทรรศการขององค์กรตน้แบบประกาศเกียรติคุณบุคคล/องคก์รตน้แบบ สนบัสนุนเงินรางวลั
ในการแสดงผลการด าเนินงานในเวทีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 9 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
6.1 วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
6.2 ทดสอบสมมติฐานการวจิยัดว้ยDependent Samples t-test และการวเิคราะห์

การถดถอยโลจิสติคทวิ (binary logistic regression analysis) แบบEnter 
7. ผลการด าเนินการวจัิย 

7.1 การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะบุคคล/องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ เป็น
รูปแบบใหพ้ื้นท่ีไดส้ร้างศกัยภาพ มีการแลกเปล่ียนข่าวสารอยา่งรวดเร็วตรงตามประเด็นปัญหา
อยา่งแทจ้ริงขบัเคล่ือนนโยบายโดยการระดมพลงัทางสังคม ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลท่ีมีหนา้ท่ี
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ตดัสินใจและก าหนดนโยบาย ผูน้ าในดา้นความคิด องคก์รทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบับริหารกลุ่ม
นกัวชิาชีพ และระดบัผูป้ฏิบติังาน 

7.2 การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุงประกอบดว้ยการด าเนินการตาม
นโยบายการสร้างทกัษะลดพุงกบั 3อ. ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือดา้นกายภาพ และสังคม 

7.3 การศึกษาตน้แบบดา้นสุขภาพตามสมการพยากรณ์เพศชาย (Y M) และเพศหญิง 
(Y F) 

YM  =    0.911 – 0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4 
 Y F   =     0.68 –  0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4  

8. อภิปรายผลการวจัิย 
8.1 การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะบุคคล/องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ  

 เขตสุขภาพท่ี 9 มีการบริหารจดัการแบบเขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็น
กลไกท่ีส าคญัของกระทรวงสาธารณสุขในการพฒันาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริม
สุขภาพและควบคุมป้องกนัโรค ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภควิธีหลกัคือการจดับริการ “ร่วม” มี
เคร่ืองมือ คือ ผงับริการ (service plan) เพื่อใหป้ระชาชนมาใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน มีคุณภาพมาก
ข้ึน บริการดีข้ึน และประทบัใจข้ึนคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (Service Provider Board) 

กรรมการประกอบดว้ย นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัทุกแห่งในเขต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไปทุกแห่งในเขต ผูบ้ริหารของสาธารณสุขอ่ืนในเขต ผูแ้ทนผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลในเขต ผูแ้ทนสาธารณสุขอ าเภอในเขต ผูแ้ทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขต ใหก้ระจายทุกจงัหวดัในเขต ก าหนดใหทุ้กเขตจดัท าแผนสุขภาพเขต โดยใหค้รอบคลุมทั้ง
แผนบริหารจดัการ แผนบูรณาการ และแผนส่งเสริมป้องกนัโรค โดยมุ่งเนน้ประสิทธิภาพใน
การท างานนั้นเม่ือพิจารณาภาพรวมของกลยทุธ์ในการพฒันา 

การเปล่ียนวิธีคิดและค่านิยมบุคคลเป็นเองเองท่ียากมาก   อันเน่ืองมาจาก
ส่ิงแวดล้อมสังคม และวิถีชีวิตบุคคล ด าเนินการสร้างกระแสสังคม (Advocacy) ด้วยการ
ประกาศนโยบายสาธารณะบุคคลตน้แบบด้านสุขภาพ และจดัท าพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง
ร่วมกนัระหว่างผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 กบัผูบ้ริหารหน่วยงาน
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สาธารณสุขทุกแห่ง ด าเนินการขบัเคล่ือนในระดบัเขตและจงัหวดัรวม 10,971 คน(วิเคราะห์
กลุ่มตวัอยา่ง 4,116 คน)โดยประกาศนโยบายสาธารณะบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพเขตนครชยั
บุรินทร์ตั้ งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2558 และจดัท าพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงร่วมกันและร่าง
นโยบายท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั เกิดกระแสตอบรับการสร้างกระแสสังคมอย่างพร้อม
เพรียง จากการขบัเคล่ือนของผูบ้ริหาร เม่ือได้มีการลงนามและร่างนโยบายท่ีเป็นแนวทาง
ปฏิบติัร่วมกนัแลว้ นอกจากมีการขบัเคล่ือนจากจงัหวดั ลงสู่อ าเภอ  สู่ต าบล สู่ชุมชน โดยมี
กิจกรรมเป็นลูกคล่ืน มีรายงานความเคล่ือนไหว/ด าเนินกิจกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา สร้างพลงัปัญญาใหก้บัองคก์ร(ชุมชน)ยอ่ยในแต่ละองคเ์กิดการสร้างท ากิจกรรมตาม
ความชอบของชนิดการออกก าลงักาย/กีฬาในองคก์รนั้นๆ จึงให้เกิดความสามคัคีท างานร่วมกนั
ซ่ึงสอดคลอ้งกนัแนวคิดการขบัเคล่ือนทางสังคมชุมชนประสบการณ์และความคิดการพฒันา
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีร่วมด าเนินการ จะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน กระตุน้หรือส่ิงเร้า
สังคม องคก์ร/ชุมชน จนเกิดเป็นสุขนิสัย  มีแบบแผนการท ากิจกรรมร่วมกนัต่อไป 

 

8.2 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์กรไร้พุง 

1) ปัจจยัน าเขา้ประกอบดว้ยสถานการณ์ ขอ้มูลสุขภาพผูบ้ริหารสาธารณสุข บุคลากร
ในองคก์ร 

2) ตวัผลักดันประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะท างานท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ
มาตรการ เป็นการขบัเคล่ือนองค์กรตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model)พร้อมแผนปฏิบติังาน
โครงการบุคคล/องค์กรตน้แบบตามนโยบายสาธารณะตน้แบบดา้นสุขภาพ(Health Model)เขต
สุขภาพท่ี 9/เขตนครชยับุรินทร์รองรับนโยบาย 

3) กระบวนการด าเนินการตามนโยบาย น านโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบติัโดยการ
ระดมพลงัสังคมทุกกลุ่มของหน่วยงาน/องค์กร ตั้งแต่กลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีตดัสินใจและก าหนด
นโยบาย ผู ้น าในด้านความคิดองค์กรทุกระดับตั้ งแต่ระดับบริหาร กลุ่มวิชาชีพ และระดับ
ผูป้ฏิบติังานต่างเขา้มาร่วม ด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายการสร้างบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพตาม
บริบทในพื้นท่ี    เป็นรูปแบบให้พื้นท่ีได้สร้างศกัยภาพเกิดความสามคัคีท างานร่วมกนัมีความ
ตระหนกัในปัญหาและคิดแก้ไขปัญหาร่วมกนัมีการแลกเปล่ียนข่าวสารอย่างรวดเร็ว  ตรงตาม
ประเด็นปัญหาอย่างแท้จริงเป็นการสร้างกระแสสังคมอย่างพร้อมเพรียงมีการตอบรับการ
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เปล่ียนแปลง รายงานความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  รูปแบบการด าเนินการในลกัษณะการ
รวมกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย ขยายเครือข่ายพนัธมิตรอย่างต่อเน่ืองจากจงัหวดัลงสู่อ าเภอ ต าบล 
และชุมชนมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหลายระดบั และผูท่ี้สนใจสุขภาพอ่ืนๆเป็นท่ีปรึกษาแบบอยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการการแข่งขนัและการประกาศเกียรติคุณผลกัดนัการท างานร่วมกนั
แบบมิตร สร้างพลงัใหก้บัชุมชนและความย ัง่ยนืของโครงการ 

8.3 ผลลพัธ์นโยบายสาธารณะบุคคล/องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ 
8.3.1 รูปแบบการจดัการองคก์รไร้พุงตน้แบบดา้นสุขภาพ 

1) การสร้างทกัษะลดพุงกบั 3 อ.มีกระบวนการสร้างทกัษะลดพุงใหบุ้คลากร 
โดยน าภารกิจ 3 อ. อาหาร ออกก าลงักาย และอารมณ์ มาใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคและใชแ้รงกาย กิจกรรมดงักล่าวประกอบดว้ยการรวมกลุ่มใหญ่ หลากหลายกลุ่มยอ่ย
เร่ืองของวธีิการออกก าลงักาย จะมีทั้ง กลุ่มท่ีชอบออกก าลงักายดว้ยการเดิน การป่ันจกัรยาน 
แกวง่แขน  ไมพ้ลองยางยดื โยคะ  แอร์โรบิค บาร์สโลบ การรวมกลุ่มกนัในการท าอาหารเพื่อ
สุขภาพ อาหารหลกั อาหารวา่ง Healthy break  ปลูกผกัปลอดสารเคมี 

2) การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อตน้แบบดา้นสุขภาพองคป์ระกอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายนอกตวับุคคล ซ่ึงบุคคลไม่สามารถควบคุมได ้ แต่เป็นส่ิง
ท่ีจะช่วยปรับเปล่ียนและเอ้ือต่อการมีสร้างเสริมสุขภาพ(Ottawa Charter for Health Promotion : 
WHO, Geneva, 1986)ดงันั้นการจดัส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของการ
ด าเนินชีวติ การท างาน และการใชเ้วลาวา่ง เอ้ือต่อการส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานเห็นคุณค่าของ
การมีสุขภาพดีและปฏิบติัจนเป็นนิสัย ยอ่มน าไปสู่องคก์รไร้พุงตน้แบบดา้นสุขภาพ กิจกรรม
ดงักล่าวประกอบดว้ย ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการบริโภคอาหาร ผูป้รุง ผูเ้สริฟ การแต่ง
กาย หอ้งครัว ห้องน ้า มีการปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน และการออกแรงกายเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ มีสนามกีฬา หอ้งออกก าลงักาย Fitness 

8.3.2 บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ พฤติกรรม 3อ. 
บุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพควรท่ีจะตอ้งมีภาวะสุขภาพท่ีดี ผลของการ

วเิคราะห์ท าใหท้ราบวา่ บุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพมกัจะอยูใ่นเพศชายหญิงอาย ุ20 ปี ทุกคนเพศ
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ชาย 30 - 50 ปีเพศหญิง 30 -40 ปีรับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือหลีกเล่ียงอาหารไขมนั
สูง 

บุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 

1. เพศชาย หญิง อาย ุ20 ปี ทุกคน 
2. เพศชาย 30 - 50 ปี เพศหญิง 30 -40 ปี 

2.1 รับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือ 
2.2 หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูง 

 
การศึกษาตน้แบบดา้นสุขภาพตามสมการพยากรณ์เพศชาย (Y M) และเพศหญิง (Y F) 

YM  =    0.911 – 0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4 
 Y F   =   0.68 –  0.032 X2– 0.083 X3 + 0.064 X4 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

3.1.1. กระทรวงสาธารณสุข 
1) ควรมีนโยบายสนบัสนุนการขบัเคล่ือนองคก์รไร้พุงอยา่งเขม้แขง็  โดยใช้

แนวทางระบบเฝ้าระวงัภาวะอว้นลงพุงในประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไปของกรมอนามยั  
2) สนบัสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี วเิคราะห์สถานการณ์ วเิคราะห์ภาคี

ท่ีเก่ียวขอ้ง(Actor analysis)ในพื้นท่ี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทอ้งถ่ิน โรงเรียน ประชา
สังคม ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1. ส่ือสารสาธารณะ  
2.2. วเิคราะห์และคืนขอ้มูล 
2.3. จดัท า MOU หรือลงนามขอ้ตกลงร่วม 
2.4. พฒันา/จดัตั้งแกนน าในการขบัเคล่ือนสุขภาวะ 

3) รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการ
รับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือหลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูงจนเป็นนิสัย  ผลการวิจยัพบวา่ 
ตวัแปรในการท านายตน้แบบดา้นสุขภาพนั้นบุคคลตน้แบบดา้นสุขภาพมกัจะอยูใ่นเพศชาย
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หญิงอาย ุ 20 ปี ทุกคนเพศชาย 30 - 50 ปีเพศหญิง 30 -40 ปีรับประทานปลาอยา่งนอ้ยวนัละ 1 
ม้ือ หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูง 

4) จัดกิจกรรมสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการและการออกก าลงักายอย่างต่อเน่ืองตามบริบทเช่นการแจกของรางวลัเม่ือสามารถ
ควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติไดเ้พื่อสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจ กระตุน้ให้เกิดการปฏิบติั
อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

3.1.2. เขตสุขภาพที ่9 
1) ควรมีนโยบายสาธารณะ สร้างพนัธะสัญญาร่วมในเขตอย่างต่อเน่ือง  จาก

การศึกษากระบวนการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย หรือใช้พลงัสังคม  แมจ้ะเป็นช่วงเวลาสั้นแต่ท า
ให้แต่ละหน่วยงานไดมี้ต่ืนตวั ส่ือสารสาธารณะ จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภาพต่างๆ  จนท า
ใหบุ้คลากรสาธารณสุขมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง  

2) ผูบ้ริหารหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดบั ควรสนบัสนุนการให้มีหรือพฒันา
สถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวก ในส านกังาน เพื่อให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมการออก
ก าลงักาย ดนตรี อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ตลอดจนจดัตั้งคลินิก DPAC ในโรงพยาบาล/สถาน
บริการ เพื่อใหบุ้คคลากรในหน่วยงานและประชาชนท่ีมารับบริการสามารถใชป้ระโยชน์ 

3) พฒันาแหล่งเรียนรู้และสาธิต Health Model ให้กระจายทัว่ในเขต  พร้อมทั้ง
ส่ือสารสาธารณะ ให้สามารถสร้างสุขภาพท่ีดี และเป็นตน้แบบท่ีดีต่อผูรั้บบริการในการดูแล
สุขภาพเองในพื้นท่ี 

4) ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างในระดับเขต จังหวัด 
ด าเนินการจดัท าโครงการสร้างนโยบายสาธารณะ โดยใชแ้นวคิดหลกัแห่งการส่งเสริมสุขภาพ
ตามกฎบตัรออตตาวา หรือกฎบตัรกรุงเทพฯ ให้มีภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการขบัเคล่ือนเป็น
ภาพกวา้งในพื้นท่ี 

 
3.2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 

3.2.1. หน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 
1) พฒันาตนเองเป็นองคก์รไร้พุง ตามค าประกาศนโยบายฯ 
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2) สร้างพนัธะสัญญาร่วมกบัภาคีเครือข่าย ภาคประสังคม  ส ารวจ คดักรองและ
พฤติกรรมการสุขภาพ3อ.  คืนขอ้มูลสถานะสุขภาพท่ีมี  ส่ือสารสาธารณะ รวมพลงัจดักิจกรรม
ใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง  สนบัสนุนการให้มีหรือพฒันาสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิง
อ านวยความสะดวกในส านกังานและชุมชน เช่น  ลานกีฬาหมู่บา้น เคร่ืองเล่น ชมรม  เพื่อให้
เอ้ือต่อการมีกิจกรรมการออกก าลงักาย ดนตรี อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ โดยใชแ้นวคิดพลงัการ
ขบัเคล่ือนทางสังคม 

3.2.2. องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนๆในพืน้ที่ 
1) พฒันาตนเองเป็นองคก์รไร้พุง 
2) พฒันาสถานท่ี บรรยากาศ ส่ิงอ านวยความสะดวกในส านกังานและชุมชน เช่น  

ลานกีฬาหมู่บา้น เคร่ืองเล่น ชมรมสร้างสุขภาพเพื่อใหเ้อ้ือต่อการมีกิจกรรมการออกก าลงักาย 
สนบัสนุนใหมี้จดัตั้งชมรมสร้างสุขภาพท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งการด าเนินงานตามแนวทาง
ขบัเคล่ือนพลงัทางสังคม 

3) จัดกิจกรรมสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการและการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองตามบริบท เช่นการแจกของรางวลัเม่ือสามารถ
ควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติได ้

3.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
3.3.1 ควรมีการศึกษาพลงัทางสังคมในการขบัเคล่ือนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเส่ียงลดโรค

อ่ืนๆเช่น พฤติกรรมการด่ืมสุรา การป้องกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการมีสุขภาวะดว้ย
ขอ้จ ากดัของเวลาและงบประมาณของการวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเฉพาะดา้นภาวะโภชนาการ ออก
ก าลงักายและอารมณ์เท่านั้น  

3.3.2 ควรน าผลวจิยัคร้ังน้ีไปปรับใชศึ้กษาในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนเช่นองคก์รสาธารณสุขใน
เขตอ่ืนหรือภาพรวมประเทศ   ขา้ราชการสังกดักระทรวงอ่ืนท่ีไม่ใช่สาธารณสุข หน่วยงาน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตลอดจนองค์กร/ชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่าง หรือรูปแบบการ
ป้องกนัภาวะโภชนาการเกินและปัญหาสุขภาพ ท าให้การวิจยัเชิงนโยบายสาธารณะรูปแบบน้ี
ขยาย ถูกน าไปใชแ้ละเกิดประโยชน์ต่อไป 
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แบบประเมินบุคคล 
Behavior1 :การประเมินตนเองในเร่ือง พฤติกรรมการกนิ ออกก าลงั และ อารมณ์ 

ขอใหท้่านขีดเคร่ืองหมาย (ถูก) ลงในช่องท่ีท่านไดป้ฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ตามความเป็นจริง 

พฤติกรรมท่ีปฏิบติั 
ความถ่ีการปฏิบติั 

ประจ า คร้ังคราว ไม่เคยเลย 
1.  กินอาหารครบ 5 หมู่ (ขา้ว ผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์นม )    
2.  กินอาหารหลากหลายไม่ซ ้าซาก    
3.  กินผกัมากกวา่วนัละ 3ทพัพี    
4.  กินผลไมว้นัละ 2-3 ส่วน (หน่ึงส่วนเท่ากบั 6-8 ค า)    
5.  กินปลา อยา่งนอ้ยวนัละ 1ม้ือ    
6.  กินเน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั สปัดาห์ละ 2-3ม้ือ    
7.  ด่ืมนมขาดมนัเนย วนัละ 1-2แกว้    
8. กินอาหารม้ือเยน็ห่างจากเวลานอนไม่นอ้ยกวา่ 4ชัว่โมง    
9.  กินอาหารประเภทตม้ น่ึง ลวก อบ    
10.หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูง    
11.หลีกเล่ียงของหวาน และขนมท่ีมีแป้งและน ้าตาลมาก    
12.กินอาหารรสจืด ไม่เติมน ้าปลาหรือเกลือในอาหาร      
13.เลือกด่ืมน ้าเปล่าแทนน ้าอดัลมหรือน ้าหวาน    
14.หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์    
15.อารมณ์ดี ไม่เครียด    
16.นอนหลบัไม่นอ้ยกวา่วนัละ 7-8 ชัว่โมง    
17.ออกก าลงัสปัดาห์ละ 5 วนั    
18.ออกก าลงัวนัละ 30 นาที    
19.ขณะออกก าลงัหายใจเร็วข้ึนกวา่ปกติและเหง่ือซึม    
20.ทุกคร้ังวดัรอบเอวไดไ้ม่เกินเกณฑอ์ว้นลงพุง 
คือเพศหญิงไม่เกิน 80 ซม. และเพศชายไม่เกิน 90 ซม. 

   

รวมคะแนนเท่ากบั ..................... คะแนน 
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สรุปการประเมิน ถา้ท่านมีพฤติกรรมในแต่ละขอ้ขา้งบน ดว้ยความถ่ีการปฏิบติัดงัน้ี 

ความถ่ีการปฏิบติั สะสมคะแนนไดข้อ้ละ การแปลความหมายคะแนน 
เป็นประจ า 
(5-7 วนัต่อ
สัปดาห์) 

5 คะแนน ใหป้ฏิบติัต่อไป 

เป็นคร้ังคราว 
(1-4 วนัต่อ
สัปดาห์) 

3 คะแนน ใหพ้ยายามปฏิบติัเป็นประจ า 

ไม่เคยเลย 0คะแนน 

ใหพ้ิจารณาสาเหตุท่ีไม่ไดป้ฏิบติัเป็นประจ า  
แลว้ใชค้วามพยายามค่อยๆเปล่ียนมาปฏิบติั
เป็นคร้ังคราวหรือปฏิบติัเป็นประจ าเพื่อ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
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แบบประเมินองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ ( Health Model) เขตนครชัยบุรินทร์ 
ช่ือหน่วยงาน..........................................หมู่ท่ี..............ต  าบล................................... 
อ าเภอ............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................................. 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงาน.................................ต  าแหน่ง....................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์.............................อีเมล.์.......................................................... 
ไดรั้บการประเมินวนัท่ี......................เดือน..........................พ.ศ. ............................. 

ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัการประเมิน   

(คะแนน) 
คะแนน
ท่ีได ้

หลกัฐานอา้งอิง 

1 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการขบัเคล่ือนเป็นองคก์รตน้แบบ
ดา้นสุขภาพ(Health Model) 

(  )  มี 
(  )  ไม่มี 

- ค าสั่ง/นโยบาย 

2 ประกาศนโยบายและมาตรการการด าเนินงาน
องคก์รตน้แบบดา้นสุขภาพ (Health Model) 

(  )  มี 
(  )  ไม่มี 

- ประกาศเป็น
นโยบาย/
มาตรการ
ด าเนินงาน 

3 ส่ือสารนโยบายและมาตรการองคก์รตน้แบบ
ดา้นสุขภาพ (Health Model) ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ทราบ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

(  )  มี 
(  )  ไม่มี 

- เอกสาร/ภาพ
กิจกรรม 

4 น านโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบติัและมี
แผนปฏิบติังานรองรับ 

(  )  มี 
(  )  ไม่มี 

- แผนปฏิบติัการ 

5 มีกระบวนการสร้างทกัษะลดพุงใหบุ้คลากร 
โดยน าภารกิจ 3 อ. (อาหาร ออกก าลงักาย และ
อารมณ์) มาใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคและใชแ้รงกาย 
- กิจกรรมดา้นอาหาร 
- กิจกรรมดา้นออกก าลงักาย 

 
 
 
 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 

 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม/ 
สมุดประจ าตวั/ 
แบบติดตาม
ประเมินน ้าหนกั
ตวั,รอบเอว  
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ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัการประเมิน   

(คะแนน) 
คะแนน
ท่ีได ้

หลกัฐานอา้งอิง 

- กิจกรรมดา้นอารมณ์ (  )  มี   (  )  ไม่มี 
6 มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และขอ้มูลภาวะ
โภชนาการและการออกก าลงักายของคนใน
องคก์รทราบเพื่อสร้างความตระหนกัและแรง
ขบัเคล่ือนในองคก์ร 

 
(  )  มี 
(  )  ไม่มี 

 เอกสาร/ภาพ
กิจกรรม 

7 การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการบริโภค
อาหารและการใชแ้รงกายเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ โดยครอบคลุม 2 ดา้น คือ  
7.1 ดา้นกายภาพ เช่น  
     -โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 
     -มีสถานท่ี/อุปกรณ์ในการออกก าลงักาย  
     -อ่ืนๆ(ระบุ)............................... 
  7.2 ดา้นสังคม มีมาตรการต่าง ๆ เช่น 
     - การจดั Healthy Break  
     - การยดืเหยยีดระหวา่งการประชุม 
     - การส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ  
     - การส่งเสริมการกินผกัและผลไมป้ลอด
สารพิษ                
     - มาตรการการควบคุมการจ าหน่ายอาหารท่ี
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน 
ขนมขบเค้ียว เป็นตน้ 

 
 
 
 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
(  )  มี   (  )  ไม่มี 
 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
(  )  มี   (  )  ไม่มี 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
 
(  )  มี    (  )  ไม่มี 
 

 
 
 
 

เอกสาร/ภาพ
กิจกรรม 

8 องคก์รสามารถด าเนินการให้เกิดผลลพัธ์ 
ภายหลงั 3 เดือน ดงัน้ี 
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ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัการประเมิน   

(คะแนน) 
คะแนน
ท่ีได ้

หลกัฐานอา้งอิง 

8.1 ร้อยละของสมาชิกองคก์รเขา้ร่วมประเมิน
ภาวะโภชนาการ 
8.2 ร้อยละของบุคลากรในองคก์รมีรอบเอวอยู่
ในเกณฑป์กติ 
 
8.3 ร้อยละของสมาชิกท่ีมีรอบเอวเกินสามารถ
ลดรอบเอวได ้
 
 
 
 
 
 
 
8.4 ร้อยละของสมาชิกท่ีมี BMI เกินมาตรฐาน
สามารถลดลงได ้ 
 
 
 
 
 
 
8.5 ร้อยละของผูมี้รอบเอวปกติสามารถ
ควบคุมรอบเอวใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ 

(  ) ≥ ร้อยละ 80(5) 
(  ) < ร้อยละ 80(0) 
(  ) ≥ ร้อยละ 60(5) 
(  ) < ร้อยละ 60(0) 
 
(  ) ร้อยละ 96–100(20) 

(  ) ร้อยละ91–95(18) 
(  ) ร้อยละ86–90(16) 
(  ) ร้อยละ81–85(14) 
(  ) ร้อยละ76–80(12) 
(  ) ร้อยละ71–75(10) 
(  ) ร้อยละ66–70(8) 
(  ) ร้อยละ61–65(6) 
(  ) ≤ร้อยละ60(0) 

 
(  )ร้อยละ96–100(20) 
(  ) ร้อยละ91–95(18) 
(  ) ร้อยละ86–90(16) 
(  ) ร้อยละ81–85(14) 
(  ) ร้อยละ76–80(12) 
(  ) ร้อยละ71–75(10) 
(  ) ร้อยละ66–70(8) 
(  ) ร้อยละ61–65(6) 
(  ) ≤ร้อยละ 60(0) 

 
(  ) ร้อยละ 100(10) 
(  ) < ร้อยละ 100(0) 

......... 
 
 
 
 
......... 
 
......... 
 
......... 
 
......... 
 
 
......... 
 
 

 
แบบสรุปรายงาน
โดยรายงานผลทุก
เดือน ตาม
โปรแกรมส าเร็จรูป
ที่ได้รับ 
ในการประกอด 
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ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัการประเมิน   

(คะแนน) 
คะแนน
ท่ีได ้

หลกัฐานอา้งอิง 

 
8.6 มีการประเมินภาวะโภชนาการเกิน โดย
การวดัก่อนและหลงัในบุคคลเดียวกนั 
(Individual pair test) โดยใชค้่า BMI/รอบเอว
มาเปรียบเทียบ และมีผลการเปล่ียนแปลงอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
 

 
(  ) มีผลการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ
(10) 
(  ) ผลการเปล่ียนแปลง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
แต่มีผลแสดงวา่กลุ่มฯ 
มีการเปล่ียนแปลง≥ 
ร้อยละ80(5) 
(  ) ผลการเปล่ียนแปลง
ไม่มีนยัส าคญั(0) 

 
เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง/ผลการ
เปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 

9 ระบบเฝ้าระวงัภาวะอว้นลงพุง พฤติกรรมการ
บริโภค การออกแรงและการออกก าลงักาย 
 
 

(  ) แบบประเมิน
พฤติกรรม.....(5) 
(  ) ไม่มี........(0) 
(  ) รายงานบนัทึก
น ้ าหนกัตวัและรอบ
เอวทุกเดือน....(5) 
(  ) ไม่มี.........(0) 

......... 
 

เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1
0 

นวตักรรมจากการด าเนินงานขององคก์ร 
  10.1 บุคคลตน้แบบ 
 
 
 
 
 

 
(  ) บุคคลท่ีสามารถ
ลดน ้ าหนกัได.้....(5) 
(  ) ไม่มี.............(0) 
(  ) บุคคลคนเดียวกนั
ท่ีมี BMI และรอบเอว
ปกติ..................(5) 
(  ) ไม่มี.............(0) 

......... 
 

เอกสาร/ภาพ
กิจกรรม 
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ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัการประเมิน   

(คะแนน) 
คะแนน
ท่ีได ้

หลกัฐานอา้งอิง 

 
10.2 นวตักรรมท่ีเกิดข้ึน 
 

 
(  ) มีนวตักรรมเกิดข้ึน
..................(10) 
(  ) ไม่มี......(0) 

 รวมคะแนน 100   
หมายเหตุ    การแปลผลคะแนนในข้อ 8-10  น ามาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการประกวดรายหน่วยงาน
เท่านั้น 
 
ขอ้เสนอแนะ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
. 
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ค าประกาศนโยบายสาธารณะ 
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ใบลงนามข้อตกลงความร่วมมือหน้า 1 
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ใบลงนามข้อตกลงความร่วมมือหน้า 2 

 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580


 
 
 
 
 

การสร้างบุคคล/องค์กรต้นแบบตามนโยบายสาธารณะต้นแบบด้านสุขภาพ  
(Health Model)เขตนครชัยบุรินทร์ 

  101 
 
 
 
 

ตัวอย่างการขับเคล่ือนลงสู่ระดับพืน้ที่ 
ถอดบทเรียน Health model คป.สอ.ล าดวน จ.สุรินทร์  

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือผูบ้ริหาร  นายแพทยน์พดล  ศิริทิพย ์  
ท่ีตั้ง  80  หมู่ท่ี 3  ต าบลล าดวน  อ าเภอล าดวน  จงัหวดัสุรินทร์ 
จ านวนบุลากร 210 คน (รพ.ล าดวน 168 คน สสอ. 42 คน) 

ประวตัิความเป็นมา 
โรงพยาบาลล าดวน เร่ิมก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เม่ือปี พ.ศ.2527 บน

เน้ือท่ี 78 ไร่ 2 งาน เป็นอาคารปูนชั้นเดียว ในพื้นท่ีราชพสัดุ 
ปี 2539  ยกระดบัเป็นโรงพยาบาล 30  เตียง 
ปี 2554  ยกระดบัเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง 
ปี 2558  ยกระดบัเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง 

วสัิยทัศน์ 
 “เครือข่ายปฐมภูมิมาตรฐาน บริการดี ภาคีเป็นเลิศ” 
พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 2. พฒันาระบบบริหาร บริการ วชิาการ ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีย ัง่ยนื 
 4. ก ากบั ดูแล สนบัสนุน ประเมินผล การปฏิบติังานของหน่วยปฐมภูมิอยา่งต่อเน่ือง 
 5. พฒันาศกัยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
เป้าประสงค์ระยะส้ัน 
 1. ระบบบริการไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ โดยยดึผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  
 2. เครือข่ายปฐมภูมิมีแผนปฏิบติัการแกปั้ญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี 
 3. มีระบบการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ท่ีไดม้าตรฐาน 
 4. ลดอตัราป่วย ดว้ยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 5. ประชาชนไดรั้บบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 
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 6. ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
 7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการจดัการสุขภาพ 
 8. ประชาชนไดรั้บขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 
 9. มีศูนยป์ระสานงานคุณภาพบริการเครือข่ายปฐมภูมิ 
 10. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 
 
เป้าประสงค์ระยะยาว 
 1. บุคลากรทุกระดบัไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ทนัสมยั มีมาตรฐาน 
 3. ประชาชนมีหลกัประกนัสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 
 4. ทีมสุขภาพมีสมรรถนะสูง ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 
 5. ระบบบริการและการแพทยมี์ประสิทธิภาพ มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 6. มีระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการปฐมภูมิท่ีเขม้แขง้ 
 7. เครือข่ายบริการปฐมภูมิ มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
 1. พฒันาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 2. พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. การสร้างระบบสุขภาพและการแพทยท่ี์ผูรั้บบริการพึงพอใจ และผูใ้หบ้ริการมี
ความสุข 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
 5. ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคท่ีมีมาตรฐาน 
 6. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร องคค์วามรู้และระบบบริหารจดัการ 
วฒันธรรมองค์กร 
       “มีความรักผกูพนั สมคัรสมานสามคัคี มีทีมท างาน ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง” 
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ค่านิยมองค์กร 
        “มีจิตบริการ เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือฉบัไว ใส่ใจรับผดิชอบ” 

 

 
ตึกอ านวยการโรงพยาบาลล าดวน  อ าเภอล าดวน  จงัหวดัสุรินทร์ 

 

กราฟแสดงการตรวจสุขภาพบุคลากร คป.สอ.ล าดวน  เปรียบเทยีบ 3 ปี 

 
 

กราฟแสดงการตรวจสุขภาพบุคลากรคป.สอ.ล าดวน  เปรียบเทยีบ 3 ปี 
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กราฟแสดงสถานะสุขภาพบุคลากรคป.สอ.ล าดวน 

โรคท่ีมีแนวโนม้วา่จะเกิด เปรียบเทียบ 3 ปี  )ความดนั โลหิตสูง  ,เบาหวาน   . ไขมนัในเลือดสูง  ,รอบ
เอว  , น ้าหนกั ( 

 
 
วเิคราะห์สถานะสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลล าดวน 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
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พบวา่มีแนวโนม้ไขมนัในเลือดสูงข้ึนทุกปี  และในปี 2557    บุคลากรโรงพยาบาล
ล าดวนมีรอบเอวสูงกวา่เกณฑป์กติเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ37.40 แนวโนม้กลุ่มเส่ียงความดนัโลหิต
สูง และกลุ่มเส่ียงเบาหวานลดลง 

เกียรติภูมิ/ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 
ปี 2550 
   1  โรงเรียนเด็กไทยท าไดดี้เด่นระดบัจงัหวดั 
ปี 2551 
     1. ผา่นการประเมินตวัช้ีวดัระดบัจงัหวดัล าดบัท่ี2 
     2. รองชนะเลิศล าดบัท่ี 2 การคดักรองมะเร็งปากมดลูก    

   .3     มาตรฐานบริการแพทยแ์ผนไทยดีเด่นระดบัจงัหวดั 
    4.   ชนะเลิศการประกวดแอโรบิคทีม กีฬาสาธารณสุข  
ปี 2552 

1.ชมรมผูสู้งอายดีุเด่นระดบัจงัหวดั 
1. รางวลัชนะเลิศการประกวดนิทรรศการในมหกรรมเติมความรู้  ต่อความดี ระดบัเขต  
2. เกียรติบตัรวดัส่งเสริมสุขภาพระดบัจงัหวดั  และระดบัเขต  
3. ชมรมเฟรนคอนเนอร์  ทู บี นมัเบอร์ วนั  ในสถานศึกษา   ดีเด่นระดบัจงัหวดั  
4. อสม.ดีเด่นระดบัเขต  สาขาการจดัการสุขภาพ  และรองชนะเลิศอสม.ดีเด่นระดบั

ภาค สาขาการจดัการสุขภาพ   
5. ผา่นการรับรอง HAงานยาเสพติด  
6. โรงเรียนเด็กไทยท าไดดี้เด่นระดบัจงัหวดั  
7. ชนะเลิศการประกวดแอโรบิคทีม กีฬาสาธารณสุข 
8. ผา่นการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
9. ผา่นการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู ่ น่าท างานระดบัทอง 
10. รางวลัสุดยอดส้วมระดบัประเทศ )ประเภทส้วมโรงเรียน(  
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ปี 2553 
1. ผา่นการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข 
2. ผา่นเกณฑก์ารประเมิน HA   2.5 
3. รางวลัสุดยอดส้วมระดบัประเทศ )ประเภทส้วมโรงเรียน(  
4. ชนะเลิศการประกวดแอโรบิคทีม กีฬาสาธารณสุข 
5. ผา่นการประเมิน HA ยาเสพติด 

ปี 2554 
1. รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 
2. รางวลัชนะเลิศระดบัเขต การประกวดโรงเรียนนวตักรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นเขต 

14 
3. รางวลัชนะเลิศระดบัจงัหวดั การประกวดชมรมทู บี นมัเบอร์วนัในสถานศึกษา

ดีเด่น 
4. ผา่นการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู ่ น่าท างานระดบัทอง 

ปี 2556 
     ชนะเลิศการประกวดแอโรบิคทีม กีฬาสาธารณสุข 

ปี 2557 
รางวลัสุดยอดส้วมระดบัประเทศ )ประเภทส้วมวดั(  

 
แรงบันดาลใจในการพฒันาเป็น Health model  

 2.1 คิดอยา่งไรถึงท าเร่ืองน้ี 
ตอ้งการให้องคก์รมีบุคลากรสุขภาพดี  และเป็นแบบอยา่งใหป้ระชาชนได ้
 2.2 วธีิการท่ีท าใหส้ าเร็จ 

โดยใชก้ลวธีิ  ดงัน้ี 
1.  ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

 2.  ด าเนินงานตามแผนขบัเคล่ือนนโยบาย “องคก์รไร้พุง”  โดยการจดัอบรมความรู้ 
 3.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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วธีิการด าเนินการ 
1. อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลล าดวน  และสสอ.ล าดวน  ดงัน้ี 

1.1 บรรยายความรู้โรคอว้นลงพุง ปัญหาสุขภาพและแนวทางการลดน ้าหนกั/ธง
โภชนาการ 

1.2 ฝึกค านวณพลงังานอาหาร 
1.3 เทคนิคการลดน ้าหนกั และควบคุมน ้าหนกัใหไ้ดผ้ลดี 
1.4 ฝึกประกอบอาหารลดน ้าหนกั 
1.5 หุ่นสวยดว้ยแอโรบิค / โยคะกระชบัสัดส่วน / -แกวง่แขนลดอว้น ลดโรค 

 2.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในองคก์รท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  
ตามเกณฑก์ารประเมิน “องคก์รไร้พุงตน้แบบ” 
 3.  ด าเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเส่ียงในองคก์รไร้พุง 
 4.  เฝ้าระวงัติดตามภาวะอว้นลงพุงโดยการวดัรอบเอวบุคลากรในองคก์ร 
 5.  จดัอบรมเมนูชูสุขภาพ  และการออกก าลงักายแก่สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 6.   ประเมินผลการด าเนินงาน 
 7.   ประกาศเกียรติคุณแก่ บุคคลตน้แบบไร้พุงท่ีประสบผลส าเร็จในการเขา้ร่วม
โครงการ 
 
ผลลพัธ์การด าเนินงานที่เกดิขึน้ 
 1. บุคลากรท่ีร่วมโครงการ มีการวดัรอบเอวทุกเดือน ร้อยละ 98.6 (ตามแบบ
ประเมินรอบเอว สสส.) 
 2. กลุ่มเส่ียงโรคอว้นลงพุงมีรอบเอวลดลง  ร้อยละ 6.66 (ตามแบบประเมินรอบเอว 
สสส.) 
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ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 จากผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพพบวา่ 

ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
 

คร้ังท่ี 1 
พฤษภาคม

2558 

คร้ังท่ี 2 
สิงหาคม  
2558 

การ
เปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ล าดบัแรกมีดงัน้ี 
1. หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
2. หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี 
3. เลือกด่ืมน ้าเปล่า แทนน ้าอดัลม 

หรือน ้าหวาน 

4. กินอาหารรสจืด  ไม่เติมน ้าปลา หรือ
เกลือในอาหาร 

5. หลีกเล่ียงของหวาน และขนมท่ีมี
แป้งและน ้าตาลมาก  

 

 
58.33 
58.33 
50.00 
25.00 

 
16.67 

 

 
77.78 
88.89 
66.67 
38.89 

 
22.22 

 
เพิ่มข้ึน 19.45 
เพิ่มข้ึน 30.56 
เพิ่มข้ึน 16.67 
เพิ่มข้ึน 13.89 

 
เพิ่มข้ึน 5.55 

 
สรุปผลการลดน า้หนักของสมาชิกองค์กร คป.สอ.ล าดวนแบบประเมินรอบเอวน า้หนักตัวใน

องค์กรต้นแบบ 
 

  จ านวนสมาชิกวดัเอวทั้งหมด  207  คน (ตั้งครรภ ์3 คน) 
ผลการลดรอบ
เอว,น ้าหนกั 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 ลดลง
ทั้งหมด 

ลดลง
เฉลีย่ รวม เฉลีย่ รวม เฉลีย่ 

รอบเอว 12,293.0 59.4 12,158.3 58.7 -134.7 -0.7 
น ้าหนกั 16,255.5 78.5 16,053.0 77.6 -202.5 -1.0 

BMI  29.4 33,851.5 29.0 -75.7 -0.4 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2558  
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จากตารางพบวา่ องคก์รตน้แบบไร้พุง คป.สอ.ล าดวน ไดด้ าเนินการองคก์รไร้พุง 
กระทัง่ไดผ้ลลพัธ์ คือ รอบเอวท่ีลดลงร้อยละ 0.7 และน ้าหนกัตวัลดลงร้อยละ 1 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป 
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดดู้แลสุขภาพดว้ย 3 อ. 2 ส. อยา่งต่อเน่ือง 
2. อาหาร : รณรงคล์ดอาหาร หวาน มนั เค็ม และอาหารวา่งสุขภาพ 
3. ออกก าลงักาย : จดักิจกรรมออกก าลงักายในหน่วยงานทุกวนัๆละ วนัละ 30 

นาที 
4. อารมณ์ : มีกิจกรรมบริหารลมหายใจ  ยดืเหยยีด และสมาธิบ าบดั 
5. สุรา : รณรงคใ์หบุ้คลากรลดการด่ืมสุรา 
6. บุหร่ี : รณรงคใ์หบุ้คลากรเขา้ร่วมการอดบุหร่ี 
7. ทดสอบสมรรถภาพบุคลากร  ปีละ 1 คร้ัง   เพื่อแนะแนวทางการออกก าลงักาย

ใหก้บับุคลากร 
8. สนบัสนุนใหบุ้คลากร ออกก าลงักาย  เล่นกีฬาท่ีช่ืนชอบ  และจดัซ้ือ จดัหา

อุปกรณ์กีฬาท่ีจ าเป็น 
9. ส่งเสริมใหมี้การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เช่น 5ส. การออกก าลงักาย

กลางแจง้/ในโรงยมิ 
10.  จดัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง 

ปัญหา อุปสรรค 
1. กลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่สามารถอยูร่่วมอบรมไดท้ั้งวนั  เน่ืองจากติดภารกิจงาน

ประจ า 
2. กิจกรรมออกก าลงักายในหน่วยงานมีผูร่้วมออกก าลงักายนอ้ย  เน่ืองจากติดภารกิจ

งานประจ า 
3. ไม่มีเคร่ืองมือทดสอบสมรรถภาพของหน่วยงาน  จึงไดท้  าการทดสอบสมรรถภาพ

ร่างกายบุคลากรโดยเชิญวทิยากรและเคร่ืองมือจากท่องเท่ียว กีฬาจงัหวดัสุรินทร์ 
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ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1. มีนโยบาย Health model จงัหวดัสุรินทร์  และนโยบาย Health model คป.สอ.

ล าดวน  
2. บุคลากรในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ   โดยเลือกรับประทาน

อาหาร 
              ลดหวาน  มนั  เคม็   และมีการออกก าลงักายในหน่วยงานทุกวนัๆละ 30  นาที     

3. องคก์รมีรูปแบบในการพฒันาองคก์รตน้แบบไร้พุง  เช่น  มีนโยบายองคก์รไร้พุง , 
มีการบริหารร่างกายทุกวนั  มีสัปดาห์ออกก าลงักายทุกวนัพุธ   มีอาหารวา่งสุขภาพ  
และมีการยดืเหยยีดร่างกายระหวา่งอบรม และปฏิบติังาน 

4. มีบุคคลตน้แบบไร้พุงในองคก์ร 
5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพลดหวาน มนั เคม็ 
6. วดัส่งเสริมสุขภาพลดหวาน มนั เคม็ 
7. พฒันาให ้อบต.ล าดวน และเทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท ์เป็นองคก์รตน้แบบไร้พุง 

ต่อไป 
ก้าวต่อไปให้ยัง่ยืน 

1. พฒันาให ้อบต.ล าดวน และเทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท ์เป็นองคก์ร
ตน้แบบไร้พุงต่อไป 
2. พฒันาใหมี้หมู่บา้นลดหวาน มนั เคม็ 
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพลดหวาน มนั เคม็ 
4. พฒันาใหมี้วดัส่งเสริมสุขภาพลดหวาน มนั เคม็ 
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ภาพกิจกรรมโครงการพฒันาองคก์รไร้พุง อ าเภอล าดวน 
วนัท่ี 30 มิถุนายน  2558 ณ หอ้งประชุมช่อล าดวน  โรงพยาบาลล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ 

 
นโยบายองคก์รไร้พุงโรงพยาบาลล าดวน  อ าเภอล าดวน  จงัหวดัสุรินทร์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztbyX5rDMAhVYBY4KHSr6DGkQjRwIBw&url=http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=running&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNGa9qxOpw4B64crTs1EieZfWaMp1w&ust=1461914535709580
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วทิยากรบรรยายความรู้โรคอว้น และธงโภชนาการ 

 
ภาพกิจกรรมโครงการพฒันาองคก์รไร้พุง อ าเภอล าดวน 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  2558 ณ หอ้งประชุมช่อล าดวน  โรงพยาบาลล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ 
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อาหารลดน ้าหนกัส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 
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ภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมบางส่วน 
ภาพกิจกรรมโครงการพฒันาองคก์รไร้พุง อ าเภอล าดวน 

วนัท่ี 3  กรกฎาคม  2558  ณ หอ้งประชุมช่อล าดวน  โรงพยาบาลล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ 

 
นิทรรศการ กินหวาน มนั เค็ม แค่ไหนไม่ป่วย 
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วทิยากรบรรยายฉลากบริโภคส าคญัไฉน 

ภาพกิจกรรมโครงการพฒันาองคก์รไร้พุง อ าเภอล าดวน 
วนัท่ี 3  กรกฎาคม  2558 ณ หอ้งประชุมช่อล าดวน  โรงพยาบาลล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ 
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วทิยากรพาฝึกโยคะกระชบัสัดส่วน 
 

 
ภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมบางส่วน 
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ส่ือบุคคลเพ่ือลดอ้วนลงพุง คป.สอ.ล าดวน 

 
นางธีรนุช  จิตรศิลป์  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   

ลดรอบเอวโดยการเตน้ฮูลาฮูบ 
 

 
นางธิติพร  สิทธิศร  อสม.ต าบลล าดวน   

ลดรอบเอวโดยการเตน้ฮูลาฮูบ,แกวง่แขน และควบคุมอาหาร ลกหวาน มนั เคม็ 
ส่ือบุคคลเพ่ือลดอ้วนลงพุง คป.สอ.ล าดวน 
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นายนรินทร์  ผลวา่  พนกังานช่วยเหลือคนไข ้

คนตน้แบบไร้พุงปีงบประมาณ 2558  ลดน ้าหนกัโดยใช ้หลกั 3 อ. 2ส. 
ส่ือประชาสัมพนัธ์เพ่ือลดโรคอ้วนลงพุง คป.สอ.ล าดวน 
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