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 ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดท�า โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา 

ลดเสีย่ง (อ้วน สบูบหุรี ่ดืม่สรุา ไม่ออกก�าลงักาย) สร้างบุญ” ปี 2557 เพือ่รณรงค์

และประชาสัมพันธ์ กระตุน้ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ 

ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เห็นความส�าคัญของการป้องกันควบคุมโรค

ไม่ตดิต่อเรือ้รงั เกดิความตระหนกั ต่ืนตวั หันมาใส่ใจสขุภาพ โดยเน้นลดปัจจยัเสีย่ง  

4 อย่าง คือ อ้วน บุหรี่ เหล้า และไม่ออกก�าลังกาย ให้บุคลากรในองค์กรมีการ 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพให้ถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ช่วงเข้าพรรษา 3 เดอืน 

(12 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2557) เป็นจุดเริ่มต้นในการเชิญชวนองค์กรและ

หน่วยงานต่างๆ ร่วมสร้างบุญด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อขึ้น 

 กิจกรรมส�าคัญหนึ่ง ส�านักโรคไม่ติดต่อ จึงได้จัดเวทีการประกวดและ 

มอบโล่รางวัล ให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่ด�าเนินกิจกรรมที่ดี เป็นการสร้าง 

ขวญัก�าลงัใจ และให้แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เป็นการขยายผลรปูแบบการด�าเนนิงาน 

ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากนี้ ได้ถอดบทเรียนแบบอย่างที่ดีนี้ 

เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ น�าไปประยุกต์ตามบริบทของหน่วยงาน/องค์กร ในการ 

ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

กองบรรณาธิการ

มีนาคม 2558
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 ปัจจบุนัประเทศไทยเผชิญกับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรือ้รังหรอืโรควถิชีวีติ ได้แก่ 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

ซึ่งเป็นมหันตภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มวัยท�างาน สถานการณ์มี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น 

การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวาน มันและเค็มจัด รับประทานผักและผลไม ้

น้อยลง ขาดการออกก�าลังกาย สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จาก

พฤตกิรรมดงักล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะน�า้หนกัเกนิและอ้วน ภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงู 

ภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ ได้รับนโยบายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคให้จัดท�า

โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกก�าลังกาย) 

สร้างบุญ” ปี 2557 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2557 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานในสงักดักรมควบคุมโรค เห็นความส�าคญัของ

การป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั โดยเน้นให้บคุลากรในองค์กรมพีฤตกิรรม

สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจจึงได้มีการ

ประกวดเพ่ือค้นหาองค์กรหรือหน่วยงานที่ด�าเนินกิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยง 

ดังกล่าว มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและการประกวดออกเป็น 3 ประเภท

บทน�ำ... 

กว่ำจะเป็นองคก์รตน้แบบ

กว่ำจะเป็นองค์กรต้นแบบ
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 ประเภทที่ 1 หน่วยงานตามสายท่านรองอธิบดี (4 สาย) ได้แก่ 

  - นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

  - นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น

  - แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์

  - นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

 ประเภทที่ 2 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ส�านัก, กอง, ศูนย์, 

สถาบัน, สคร.)

 ประเภทที ่3 กลุม่เป้าหมายทีใ่ห้ สคร. ด�าเนนิการขบัเคลือ่นให้เกดิกจิกรรม

ลดพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  3.1 หน่วยงานราชการ 

  3.2 สถานประกอบการ 

  3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 

“การขับเคลื่อนงาน”

 อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งให้ผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในสังกัด 

กรมควบคุมโรค ทราบถึงนโยบาย

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ ช้ีแจงแผนงานกิจกรรมโครงการ เกณฑ์การประกวด 

และรายละเอียดต่างๆ ผ่านหนังสือราชการ และการ VDO Conference และ

ตดิตามความก้าวหน้าผลการด�าเนนิกจิกรรมเป็นระยะตลอดช่วงเข้าพรรษา และ

หลังจากออกพรรษา พร้อมรายงานให้ผู้บริหารกรมควบคุมโรคทราบ



H อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) 

 ผมรู ้สึกดีใจที่เกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ใน 
กรมควบคุมโรค และขอบคุณองค์กรอื่นๆ ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการกับเรา  
ส่วนรางวัลที่ได้รับในวันนี้ก็เป็นการสร้างขวัญและ 
ก�าลังใจเท่าน้ัน แต่สิ่งที่ได้มากกว่า คือ เกิดการ 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดปัจจยัเสีย่ง 4 ตวั (อ้วน บุหรี่ 
เหล้า และไม่ออกก�าลังกาย)

 โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการเสียชีวิตจ�านวนมาก ท�าให้คุณภาพ
ชีวิตลดลง สูญเสียด้านเศรษฐกิจ ลดรายได้ เพิ่มรายจ่าย เช่น โรคอัมพาต โรคหัวใจ 
ท�าให้คนในครอบครัวต้องมาดูแล รายได้ก็ไม่เพิ่ม เงินที่ใช้จ่ายก็ลดลง คุณภาพชีวิตก็
มีปัญหา ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหัวใจ เส้นเลือด 
ในสมองแตก อุบัติเหตุ มะเร็ง โดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์น้อย 
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและใช้ระยะเวลาการก่อโรคยาวนาน  

สำระดีๆ จำกผู้บริหำรถึงบุคลำกรของกรมควบคุมโรค
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรรณรงค์ “เข้ำพรรษำ 
ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรำ ไม่ออกก�ำลังกำย) 

สร้ำงบุญ” ปี 2557

ส่วนที่ 1 
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จากความเจริญด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด อิทธพิลของการตลาด Marketing 
and Sell ท�าให้เกดิการเข้าถึงได้ง่าย สิง่ทีต่ามมาจงึท�าให้คนอ้วนลงพงุ เกดิ Pre-DM 
และ Pre-HT เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ถ้าควบคุมไม่ดี 
ก็จะท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า เกิดเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือด
ในสมองตีบ
 ปัจจุบันประเทศไทยพบมีผู้เป็นไตวายเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ต้องเสียค่า 
ใช้จ่ายในการไปฟอกไต เสยีเงนิมหาศาล เสยีรายได้ คณุภาพชีวติแย่ลง ภาครฐัต้อง
ทบทวนดูว่ามีวิธีจัดการหรือไม่ คนเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีวิธี
ป้องกันและควบคุมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
แต่ท�าไมยังจัดการไม่ได้ งานโรคไม่ติดต่อเป็นงานที่ท�ายาก ท�าคนเดียวไม่ได้ 
ต้องใช้กฎหมาย ชุมชน สังคม และหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกัน ต้องท�าให้
ประชาชนมีความสามารถ (Ability) มีแรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) 
และมีแรงจูงใจภายนอก (External Motivation) ต้องมีกลุ่มเพื่อนพูดคุยกัน และ
ผู้น�าองค์กรช่วยสนับสนุน
 ส�าหรับปีงบประมาณ 2558 ต้องขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อให้มากขึ้น หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคต้องจัดอาหารเบรกเพื่อ
สุขภาพเมื่อจัดการประชุมในแต่ละครั้งและมีการติดตามประเมินผลด้วย 
 ผมได้อ่านหนังสือเรื่อง “เคล็ดลับในการท�าให้อายุยืน 100 ปี” จาก 
หมอเอกชัย (กรมอนามัย) มีสาระดีๆ ที่ควรท�า เช่น
 1. ฟันต้องดี ไม่มีแบคทีเรียในปาก 
 2. ออกก�าลังกาย เดิน 10,000 ก้าว และระวังไม่ให้หกล้ม 
 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โปรตีน ปลา เต้าหู้ กล้วยน�้าว้า  
ทานแป้งและไขมันแต่น้อย
 4. สายตาต้องดี 
 5. งดสูบบุหรี่กับสุรา 
 6. มีงานอดิเรกท�าและเข้าสังคม 

 7. นอนหลับ ตื่นแต่เช้า จิตแจ่มใส ไม่เครียด
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 กระทรวงสาธารณสุข เรามียุทธศาสตร์การจัดการโรคไม่ติดต่อ คือ 

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในการลดโรค ลดพฤติกรรม เช่น สามารถ 

ลดน�้าหนัก ลดอาหารหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้เยอะๆ ออกก�าลังกาย ไม่สูบ

บุหรี่ ไม่ดื่มสุรา อารมณ์ดี โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) แต่ละหน่วยงาน/องค์กรต้องม ี

นโยบายสาธารณะ เช่น กระทรวงคมนาคมจัดการเรือ่งนโยบายทีส่่งผลต่อสขุภาพ 

สนับสนุนให้เกิดเลนจกัรยาน กระทรวงการคลงัจดัให้มนีโยบายภาษีบหุรี ่ภาษอีาหาร 

junk food ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายเรื่องฉลาก นี่คือ

สิง่ทีอ่ยากให้เกดิข้ึน นอกจากนโยบายท่ีรฐัต้องท�าแล้ว ภาคเอกชนต้องดแูลคนใน

องค์กรตัวเอง โดยเฉพาะในส่วนของท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดประชาชนต้องท�า 2 ส่วน 

คือ ส่วนที ่1 นโยบายการจัดสรรเงนิของ อบต. เพือ่ดูแลพีน้่องประชาชนในพืน้ที่ 

ส่วนที ่2 จดักจิกรรมร่วม ท้ังน้ีภาคเอกชนจะท�าอย่างไรจงึจะเกดิ Public Health 

Policy นโยบายด้านสุขภาพในทุกๆ องค์กร 

 2. การขบัเคลือ่นทางสงัคมและการสือ่สารสาธารณะ ต้องมกีารสือ่สารที่

ตรงข้ามกับ Marketing ท�าให้เกิดกระแสในการดูแลคนในองค์กรที่รับผิดชอบ

 3. การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือคนในองค์กร ในเขตชนบทจะด�าเนิน

การง่ายกว่าเขตเมือง ส�าหรับเขตเมืองต้อง Approach ในสถานประกอบการ/

คอนโดมิเนียม 

 4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการจัดการโรค 

วิเคราะห์ปัญหา เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรคต้องขับเคล่ือนการ

เฝ้าระวังพฤติกรรมด้านการออกก�าลังกาย การรับประทานอาหาร การด่ืมสุรา 

ในส่วนของการให้บริการ ต้องให้ค�าแนะน�าได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน 

ต้องเริ่มจากในชุมชนก่อน จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อ มีนโยบายสาธารณะ  
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มกีฎของสงัคม มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้ามดืม่เหล้าและห้ามสบูบุหรีใ่นวดั ร่วมกนั 

ออกก�าลังกาย ขี่จักรยานหรือวิ่ง มีข้อมูลของคนในชุมชนและทราบข้อมูล

สุขภาพของชุมชน แต่ในบางคนใช้เรื่องส่งเสริมสุขภาพในชุมชนไม่พอ ก็ต้อง

มีคลินิกให้ค�าปรึกษา มีคนที่ให้ค�าปรึกษาได้ เช่น คัดกรองแล้วพบว่ามีความเสี่ยง

สูง นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ว ต้องมีการบริการเฉพาะ  

มรีะบบ  Counseling  ซึง่ตอนนี ้ DPAC จะอยูภ่ายใต้คลนิกิ  NCD  คณุภาพ  (คลนิกิ NCD 

คุณภาพจะเป็นตวัดแูลทัง้หมด) คนทีเ่สีย่งต้องมกีารจัดการสภาพแวดล้อมและให้

ค�าแนะน�า ต้องมกีารดแูลตัง้แต่ รพ.สต. จนถึงโรงพยาบาล โดยใช้ Concept เดียวกนั  

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มป่วยก็ต้องควบคุมให้ดี การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมก็ต้องอาศัย DPAC ร่วมกับการให้ยา ต้องควบคุมทั้งเบาหวานและ

ความดันโลหิต ถ้าควบคุมได้ดีจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนตามมา 

 ส�าหรับในปีนี้ (งบประมาณ 2558) ควรมีการขับเคลื่อนงานโรค 

ไม่ติดต่อให้แรงขึ้น เช่น

 1. การคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ โดยคัดกรองประชาชนทั้งหมด กลุ่มเสี่ยง

ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบวกกับได้รับยารักษา 

และคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เช่น ตา ไต ตีน ตีบ ถ้าคัดกรองแล้วเจอภาวะ

แทรกซ้อน เช่น คดักรองภาวะแทรกซ้อนทางไตกใ็ห้ดูว่าเสือ่มระดับไหน ถ้ารู้ทนั

จะได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพได้ทนั โดยการลดเคม็ ถ้าจ�าเป็นต้องให้ยาต้อง

ให้ยาร่วมด้วย

 2. การให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม เป็นสิง่ทีท่กุองค์กรต้องท�า ข้อแรกการ

สื่อสารเพื่อบอกให้รู้และกระตุ้นอยากให้ท�า จะท�าอย่างไรให้เกิด Motivation 

ส�าหรับเรื่องนโยบายก็สนับสนุนให้เกิด ข้อ 3 (การพัฒนาศักยภาพชุมชน) และ 

ข้อ 4 (การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ) กระทรวงสาธารณสุขต้องเอาจริงต้อง 

จบัมอืกนักบักรมการแพทย์ ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ในเรือ่ง Service 

Plan ต้องท�าให้ได้ ส่วนยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
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สนับสนุนยุทธศาสตร์ ในเรื่ององค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ การถอดบทเรียน ก็จะได้ความรู้เชิงประจักษ์ในพื้นที่ ดูว่าต้อง
ขยายไหม ถ้าจะขยาย ต้องขยายอย่างไร การที่จะท�าอย่างไร (How to)  
จึงประสบความส�าเร็จ แต่ละองค์กร แต่ละหน่วยงานต้องมีข้อมูล ต้องหา
พฤติกรรมเสี่ยงหลักๆ ให้ได้ และไปท�าในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เช่น 
ถ้ามีข้อมูลว่าอ้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยง ต้องท�าอย่างไร 1) ออกก�าลังกายง่ายๆ  
ที่บ้าน 2) กินอาหารตอนเช้า 3) ต้องชั่งน�้าหนักทุกวัน ใช่หรือไม่? หากเป็นของ
อาจารย์อมร ท่านเรียกว่าค่ากลางหรือ Critical factor พฤติกรรมหลักคืออะไร 
ท�าอย่างไรท่ีจะท�าให้ประสบผลส�าเร็จ ซึ่งงานในชุมชนต้องมีกิจกรรมที่ท�า คือ  

1) มข้ีอมลูการเฝ้าระวงั ข้อมูลสขุภาพชมุชนเป็นอย่างไร อ้วนลงพุงกีค่น 2) มปีระกาศ
ของสังคม ชุมชนจะเอาอย่างไร กตกิาของสังคม นโยบายขององค์กร 3) มโีครงการ 
มีกิจกรรมของชุมชน จะท�าให้อยู่ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร อยู่ที่ความมุ่งมั่น  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องคุมใจตัวเอง ต้องเร่ิมท�าในชุมชน ต้องท�าร่วมกัน  
4) มีการวัด ติดตาม ประเมินผล จดบันทึก เช่น จดการใช้น�้าปลา เครื่องปรุงรส
ในบ้าน ชิมก่อนใส่เครื่องปรุง หากจะให้เกิดความยั่งยืนต้องอยู่ที่ชุมชน 
 กรมควบคุมโรคได้ทดลองท�ากิจกรรมที่กรมของเรา ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผล
บ้าง ถอืเป็นบทเรยีน อยูท่ี่ความมุ่งมัน่ของเรา ปีนีผ้มคดิว่าเชญิองค์กรอืน่ๆ ท้ังใน
สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ในชมุชน มาร่วมกันขบัเคลือ่นการด�าเนนิ
การและถอดบทเรียนมาเรียนรู้กัน และร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป
 3. ระบบการบริการ/การดูแลประชาชนเรื่องของการคัดกรองและ 
การรกัษา ปีนีต้้องขบัเคลือ่นให้เตม็ที ่ยทุธศาสตร์ต้องแปลงสู่การปฏบัิติ กลุม่วยั 
ท�างานกรมควบคมุโรคเป็นเจ้าภาพกต้็องบรูณาการงานทกุกรม และเอายุทธศาสตร์ 
5 ข้อมาใช้ โรคไม่ติดต่อด�าเนินการยาก ตอน implement และการปฏิบัติจะ
ต้องมีความมุ่งมั่น และผู้ทรงคุณวุฒิกรมต้องช่วยประเมินผลการด�าเนินงาน
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H ผู้ตรวจราชการ (นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) 

 ครั้งเมื่อท่านด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

 เมื่อได้รับนโยบายจากท่านอธิบดี ซึ่งไม่ใช่

แค่งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แต่ให้รณรงค์ในเรื่อง

ของสขุภาพ ถกูใจมากเพราะเป็นคนชอบออกก�าลงั

กายอยู่แล้ว ปกติก็พกเครื่องนับก้าวด้วยทุกวัน ขอ

อนุญาตแปลงนโยบายของท่านอธิบดีให้เข้าใจง่ายๆ 

เป็น 3 ส่วน คือ 1) ตัวเอง 2) ครอบครัว และ 3) งาน

 เริ่มที่ “ตัวเอง” ลองตั้งค�าถามกับตัวเองว่าเรารักตัวเองไหม เราจะท�าได้

ไหมและจะท�าอย่างไร ในสายตาของผมคิดว่าหลายคนเครียดโดยไม่รู้ตัว โดย

เฉพาะผู้บริหาร ผู้บริหารถ้าไม่พร้อมก็บริหารงานไม่ได้

 ผมเรียนหลักสูตรนักปกครองประชาธิปไตยระดับสูง ผมตั้งค�าถามว่า  

หาเงนิเยอะๆ หาแล้วก็ไปใช้ท่ีโรงพยาบาลเหรอ เราต้องเร่ิมทีตั่วเองก่อน ตอนเดิน

ผมก็จะฝึกสมาธิ ฝึกหายใจ ช่วงเดินเร็วจะสวดมนต์ ซึ่งถ้าท่านท�ากิจกรรมใดๆ  

ได้ประมาณ 3-4 สปัดาห์ จะท�าให้ตดิเป็นนสัิยกลายเป็นพฤติกรรม และจะท�าได้

ต่อเน่ือง ต่อจากนัน้จงึไป “ครอบครวักบัคนรอบข้าง” ผมมลีกู 2 คน ผมจะถาม

ลูกตลอดว่าได้ไปฟิตเนสไหม ส่วนภรรยาของผมไปฟิตเนสทุกวัน 

 ส�าหรับ “งาน” อยู่ในส่วนตรงไหนกระตุ้นตรงนั้น ผมมี Line สายงาน 

ทุกวันผมจะกระตุ ้นเจ้าหน้าที่ในสายงาน โดยจะถ่ายรูปเคร่ืองนับก้าวว่า 

วันนี้ผมเดินได้ 10,000 ก้าวแล้ว ลง Line ในกลุ่มสายงานของผม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเราได้เยอะครับ ผมไปอบรมเจอกับประธานสมาพันธ์

ก็คุยกันว ่าตอนนี้น ่าจะดูแลการออกก�าลังกายคนในท ้องถ่ิน เราจะสู ้

อย่างไร? ผมว่า สื่อ หนังสือพิมพ์ และ IT ช่วยได้ ช่วยในการเข้าถึงคน
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รุ่นใหม่ได้ง่าย และเราต้องหาตัวช่วย อสม. เปรียบเสมือนคานงัด เช่น  

ถ้า อสม. คุยกับ อปท. แล้วแบ่งพื้นที่กันดีๆ เราก็จะมีคนช่วยเยอะ หน้าที่ของ 

กรมควบคุมโรคต้องคิดเทคนิค วิธีการการสื่อสารว่าท�าอย่างไรให้มี 

Individual promotion ต้องใช้มือถือ Line Facebook ให้เกิดประโยชน์ 

ต้องคิดเทคนิควิธีการสู้กับสื่อ เช่น สู้กับบริษัทน�้าอัดลม เหล้า บุหรี่ 

 ถ้าท�าทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ตัวเอง ครอบครัว งาน ครบ ก็จะท�างานได้

อย่างมีความสุข จิตใจดี ผมพยายามเชื่อมโยงงาน ครอบครัว ตัวเอง ท�าให้เป็น

สามัญส�านึก และเป็นกิจวัตร “ฝากทุกคนช่วยกันลองท�าดู เริ่มที่ตัวเองก่อน

และเริ่มวันนี้เลย”
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บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255710

H บุคคลต้นแบบ งดเหล้า เข้าพรรษา

 ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

 ผู้อ�านวยการส�านักโรคไม่ติดต่อ 

ตอบโจทย์งดเหล้าเข้าพรรษา

l ท�าอย่างไรจึงงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาได้? มีหลักคิดอย่างไร ?
 จริงๆ แล้ว การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มีมานานหลายปี สสส.กับ 
กรมควบคมุโรคและเครอืข่ายได้ร่วมมอืกนั ส�าหรบัในปีนี ้ท่านอธบิดมีนีโยบายว่า
อยากให้ผู้บริหารกรมควบคุมโรคทุกระดับ ท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้มีการ
ปฏิญาณร่วมกันว่าจะงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 
 เรือ่งของการดืม่เหล้ากเ็ป็นพฤตกิรรมอย่างหนึง่ทีม่ผีลมาจากส่ิงแวดล้อม 
บางคร้ังให้คนๆ หนึง่ตดัสนิใจด้วยตนเองว่าจะงดเหล้า ช่วงเข้าพรรษา ต้องมอีะไร
มาคมุนดิหนึง่ เช่น มกีารปฏญิาณตนร่วมกนัของผูบ้รหิาร มกีฎ กติกา กฎหมายบงัคบั
และนโยบายของผูบ้รหิาร ผมยอมรบัว่าส่วนหนึง่ท่ีผมไม่ดืม่เลยช่วงเข้าพรรษา คอื  
"อยากท�าความดีกบัตวัเอง" เพราะถ้าเราเอาสิง่ไม่ดเีข้าสูร่่างกายเราน้อยลง สิง่
ทีไ่ด้อานสิงค์คอืร่างกายเรา ผมปณิธานว่า 3 เดอืนจะไม่แตะเลย ถ้าใครชวนผม
ก็จะบอกว่าให้ค�ามั่นกับอธิบดีไว้ ถ้าเรายอมให้ตัวเองมีครั้งแรกก็จะมีครั้งที่ 2  
ครั้งที่ 3 ตามมา เพราะฉะนั้นจะต้องไม่ท�าให้ตัวเองผิดค�าพูด เมื่อก่อนผมไม่ดื่ม
เหล้าเลย สมัยเรียนเป็นวัยรุ่น บุหรี่ก็ไม่สูบ แต่เมื่อมาท�างานต้องเข้าสังคม พอมี
คนชวนดื่มเหล้า จะปฏิเสธก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะหาว่ารังเกียจ ส่วนมากที่ดื่มเนื่องจาก
สภาพแวดล้อม จริงๆ เราต้องคิดให้ได้ว่าเราติดเหล้าหรือติดสังคม "ในช่วง 
เข้าพรรษาปีนี้ (ปี 2557) ผมสามารถงดได้จริงๆ ที่ส�าเร็จได้ขึ้นอยู่ที่ใจ" อย่า
ท�าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา หลักวิธีการงดเหล้าท่ีผมใช้ คือ 1.ค�าม่ันสัญญา  

2.ต้องซื่อสัตย์กับตนเอง
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l ท่านคิดว่าปัจจัยความส�าเร็จของการงดเหล้า คืออะไร?

 ผมคดิว่าปัจจยัหลกัๆ ทีท่�าให้ผมงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาได้ คือ ค�ามัน่สญัญา 

สจัจะต่อตนเอง และท�าแล้วรูส้กึด ีและไม่ควรใช้อะไรทีเ่ป็นการห้าม แต่ควรเป็น

อะไรทีจ่งูใจให้ท�า ท�าแล้วมีความสขุ ท�าแล้วรูส้กึด ีเมือ่ท�าได้แล้วเกดิความภาคภมูใิจ



แนวคิดของผู้น�า ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 

 ผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกันควบคมุโรคที ่1 

 กรุงเทพมหานคร

 หน่วยงานของผมรับผิดชอบพื้นที่ที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อที่มีอุบัติการณ์ที่สูง  

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง บุคลากรของสคร. 1 มีทั้งหมด  

161 คน มีบุคลากรบางส่วนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผมคิดว่าโรคไม่ติดต่อเป็นเรื่อง

ทีใ่กล้ตัว เมือ่กรมควบคมุโรคมนีโยบายทีจ่ะลดปัญหา ปัจจัยเส่ียงของโรคไม่ติดต่อ 

คณะท�างานโรคไม่ติดต่อจึงได้มีการพัฒนาและให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์

เกี่ยวกับเรื่องโรคไม่ติดต่อ เช่น ปัญหาสุขภาพในที่ท�างาน ท�าให้สามารถเข้าใจ

และท�างานกับเครอืข่ายได้ดีย่ิงขึน้ ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2557 ทางหน่วยงาน 

โดย คุณอรวรรณ บ�ารุง ก็ได้เสนอโครงการให้เป็นองค์กรสุขภาพดี ได้พัฒนา

หลายๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องนโยบาย มีประกาศชัดเจน ซึ่งจะให้บุคลากรดูแล

สุขภาพให้ดีขึ้น มีการตรวจสุขภาพ น�าข้อมูลมาวางแผนการแก้ปัญหา การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกก�าลังกาย มีการออกก�าลังกายทุกวันอังคาร 

แนวคิดของผู้น�ำและผู้ปฏิบัติงำนองค์กรต้นแบบของ
กรมควบคุมโรค

ส่วนที่ 2

บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้ำพรรษำ ลดเสี่ยง สร้ำงบุญ” ปี 255712
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พุธ พฤหัส มีชมรมผัก อาหารเพื่อสุขภาพ การสร้างดุลยภาพบ�าบัด มีหน่วยงาน

หลายหน่วยงานเข้ามาร่วม โรงพยาบาลชลประทานเข้ามาช่วยเรือ่งคลนิิกงดบหุรี่ 

คลินิก DPAC การดูแลอาหารและออกก�าลังกาย ประกอบกับหลายๆ เรื่องที่เรา 

ท�าก็สอดคล้องกับนโยบายจากกรมควบคุมโรค ท่านผู้อ�านวยการจากส�านัก 

โรคไม่ติดต่อ ก็ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมาเป็นต้นแบบ น�ามาสู่

การด�าเนินงาน และช่วยกันในหน่วยงานท�าให้เราเกิดการดูแลสุขภาพร่วมกัน 

สร้างนโยบาย สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ รวมถึงสร้างกิจกรรมร่วมกัน

l ในฐานะผู้บริหารมองถึงความยั่งยืนของกิจกรรมนี้ และขยายผลอย่างไร? 

 ต้องใช้การมีส่วนร่วมของชมรม จากที่สังเกตสมาชิกค่อนข้าง Active 

โอกาสของความต่อเนื่องเป็นไปได้มาก ต้องกระตุ้นเรื่องความรู้สึกภูมิใจ การลด

รายจ่าย มีรายได้เพิม่ บรรยากาศความเป็นมติรทีเ่พิม่ขึน้ในหน่วยงาน ซึง่ทมีงาน

มีการสนบัสนุนให้เกดิการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง ยกย่องในผูท้ีเ่ลกิเหล้าได้จรงิ 

ผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท�าให้สุขภาพดีขึ้น 

สรุป การด�าเนินการให้ยั่งยืน ต้องการความมีส่วนร่วม ท�าอย่างต่อเนื่อง และ

ท�าให้เกิดความภูมิใจ
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บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255714

เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงาน

 คุณอรวรรณ บ�ารุง 

 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

  กรุงเทพมหานคร : 

ผู้ปฏิบัติเมื่อได้รับนโยบาย

 การท�างานโรคไม่ติดต่อพบว่า พื้นที่มีปัญหาเยอะมาก พอได้นโยบายลงไป 

เราเป็นผู้ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ จึงลองยกร่างนโยบาย แล้วท�าประชา

พิจารณ์ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ดังนี้

 1. การประกาศนโยบาย ถ้าท่านผูบ้รหิารไม่เหน็ด้วยกจ็ะท�าให้การท�างาน

ไม่ส�าเร็จ จึงให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบนี้

 2. ระบบสารสนเทศ ลองมาท�าฐานข้อมูลคัดกรองในองค์กร จ�านวน 161 คน 

พบว่ากว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรือ่งง่าย ท�าให้เกดิการเรยีนรูว่้า พ้ืนทีท่�าอะไรบ้าง ประสาน

อะไรจากพ้ืนที ่และเราต้องท�าอะไรในฐานะ สคร. ทีต้่องขบัเคลือ่นงานและลงไป

ก�ากับติดตาม 

 3. แนวคิดการจัดระบบบริการท�าอย่างไร ลองมาออกแบบดูว่าเมื่อ

เราให้เขาท�า มีหลายๆ อย่างที่ไปเชื่อมต่อกัน เช่น คลินิก DPAC คลินิกฟ้าใส 

คลินิกสุขภาพจิต แล้วถ้าเราจะมาท�าในองค์กรเรา จะต้องออกแบบอย่างไร  

คดิท�าอย่างไรถงึจะด ีจงึสรปุท่ีต้องสร้างเครอืข่าย เพือ่ทีจ่ะไปช่วยน้องๆ ในพืน้ที่ 

สามารถประสานได้ทุกกรม โดยสถาบันโรคทรวงอกสามารถ connect เร่ือง 

คัดกรอง CVD risk ได้ โรงพยาบาลชลประทานเป็นคลินิกฟ้าใส คลินิก DPAC  

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ก็ท�าในส่วนคลินิก DPAC 

 4. Care giver เนื่องจากในพื้นที่จะมี อสม. เป็นผู้ช่วย เราคิดว่าควรจะมี 

Care giver ทุกกลุ่ม จึงตั้ง Care giver ทั้ง 8 กลุ่มงาน เพื่อให้ดูแลเรื่องสุขภาพ 
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เพราะเราท�างานคนเดียว เวลาติดราชการเราไม่สามารถที่จะท�าได้ จึงส่งผ่าน 
Care giver ให้ช่วยดูแล ส่วนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ พวกอุปกรณ์ คู่มือ
ต่างๆ เราก็ไปขอการสนับสนุนจากกรม กองต่างๆ เพื่อให้ Care giver ศึกษา
และมาใช้ในกลุ่มงานของเขา 
 5. ระบบที่สามารถจัดการตนเอง/Self Monitoring ตัวสุดท้าย ก็คือใน
เรื่องของชุมชน เราก็มองว่า 161 คน คือชุมชนของเรา โดยตั้งชมรมเพื่อสุขภาพ 

มทีัง้หมด 5 ชมรม แต่ละชมรมก็จะมแีกนน�าตามธรรมชาติ เช่น ชมรมออกก�าลงักาย 
ชมรมดลุยภาพ ชมรมอาหาร ชมรมผักสวนครวั เราได้แนวคดิว่าเราเป็นคนเมอืง 
แนวคิดที่เราท�า คือ ได้รูปแบบคอนโด ผักอะไรที่ปลูกง่ายๆ ในคอนโดได้ เราก็
ไปศึกษา โดยร่วมกับ กทม. (เขตหลักสี่) แนะน�าเรื่องเกษตรดาดฟ้า มีตลาดนัด
สุขภาพให้เครือข่ายเอาผักมาวางขาย สามารถเชื่อมโยงสู่ชุมชนได้ นี่คือแนวคิด
ที่เราผลักดันให้เป็นองค์กรต้นแบบ เพราะเมื่อเราท�าแล้ว จะท�าให้ Refer ไปสู่
นโยบายและการท�างานของน้องๆ ในพื้นที่ได้

l มีความคิดอย่างไรในการ Self Monitoring? 
 ในฐานะทีไ่ปดแูลน้องๆ มาตลอด จึงคิดว่าสิง่ทีใ่ห้เขาท�ากบัสิง่ทีจ่ะเป็นจรงิ 
มันท�าได้จริงไหม ตัว Self Monitoring เป็นตัวหนึ่งอยู่ในคลินิก NCD คุณภาพ 
เวลาที่เราไปตรวจบางส่วนของประชาชนที่มารับบริการ พบว่าการออกแบบ
การดูแลสุขภาพของเขา ส่วนใหญ่จะถูกก�าหนดโดยเราทั้งหมด แบบวัดของตัว 
Self Monitoring เราก็หาอยู่นะ เราวัดที่ความส�าเร็จ เช่น รอบเอวลด (วัดทาง
กายภาพ) แต่ตัว Self จริงๆ คืออะไร ก็ได้ปรึกษากับส�านักโรคไม่ติดต่อว่าจะ
ท�าอย่างไร เราจึงท�าแบบประเมิน Self Monitoring ให้น้องๆ สคร. ทดลองใช ้คือ
การยับยั้งชั่งใจตัวเอง ส�าหรับในเรื่องเหล้า/บุหรี่ อดได้ แต่ก็มีโอกาสกลับมาดื่ม/ 
สูบอีก ท�าอย่างไรจึงจะยั่งยืน นี่ก็เป็นโจทย์ที่เราคิดตลอด การสร้างเครือข่ายจะ

เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ Monitoring ประสบความส�าเร็จ



ส่ว
นท

ี่ 2

บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255716

 คุณโสพิศ เลิศปิติภัทร  

 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 

 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุม

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 เราท�างานสายบรหิารพอได้รบัโจทย์ “เข้าพรรษา 

ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ก็ล�าบากใจ เพราะเป็นเรื่อง

พฤตกิรรมของคน ซึง่เป็นเรือ่งทีค่่อนข้างเปลีย่นแปลงยาก เลยมานัง่คดิว่า ถ้าจะ

เปล่ียนแปลงใครแล้ว ต้องเร่ิมเปล่ียนแปลงท่ี “ตวัเอง” ก่อน เดิมตัวเองไม่ค่อย

ออกก�าลังกาย จึงเริ่มหันมาออกก�าลังกายและคิดหาวิธีที่จะชักชวนเพื่อนๆ แต่

ก่อนจะชักชวนเพื่อนๆ ได้ ต้องชวน “คนในครอบครัว” โชคดีที่คนในครอบครัว

เหน็ความส�าคญัในเรือ่งการออกก�าลงักาย ไม่บรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์และสบู

บุหรี่ จึงหันมาดูในส่วนของส�านักงานและคิดว่าจะท�าอย่างไร เพราะพฤติกรรม

แต่ละคนหลากหลายมาก ส�าหรบัเรือ่งแอลกอฮอล์กับบหุรีไ่ม่ค่อยมปัีญหา แต่จะ

มีปัญหาเรื่องอ้วนกับการออกก�าลังกาย ซึ่งคนส่วนใหญ่ในออฟฟิตจะนั่งท�างาน 

บางครั้งลืมดูตัวเอง เช่น ประชุมก็ต้องทานข้าว พุงเริ่มออก เริ่มอ้วน โรคต่างๆ 

ก็เริ่มเข้ามา

 ไดร้วบรวมสถานการณ์ปัญหาของบคุลากรในองค์กรแลว้ปรกึษาหารอื  

โดยขอตวัแทนแต่ละกลุม่งานมานัง่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ว่าจะท�าอย่างไร ให้เพือ่นๆ 

เห็นความส�าคัญตรงนี้ ช่วยกันคิด และคิดกิจกรรมที่จะด�าเนินการ แต่ก่อนที่จะ

ลงมือท�า ได้น�าเสนอผู้บริหารก่อนว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งโชคดีเหมือนกัน  

ที่ผู้บริหารเห็นชอบและสนับสนุน จึงท�าแผนและชักชวนเจ้าหน้าท่ีโดยการให้

ความรู้ผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน บอกผลดีที่

จะได้รับ ต่อมาก็เริ่มที่กิจกรรมเบาๆ ก่อน ในที่ท�างาน โดยเริ่มสัปดาห์ละ 3 วัน 
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อังคาร พุธ พฤหัส วันละครึ่งชั่วโมง ถึงแม้เวลาจะไม่นาน แต่คิดว่าจะช่วยผ่อน

คลายกล้ามเนื้อได้บ้าง ซึ่งบางท่านเห็นด้วย บางท่านไม่เห็นด้วย บางท่านคิดว่า

มันไร้สาระ คิดว่าภาระงานมีความจ�าเป็นมากกว่า แต่พอเห็นเพื่อนๆ ท�า ก็เริ่มมี

ความรู้สึกว่าอยากท�าเหมือนกัน สุดท้ายก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกๆ 

คน ผ่านไป 1 เดือนก็มีการออกก�าลังกายร่วมกันนอกสถานที่ประมาณ 1 ชั่วโมง 

เริ่มตอน 4 โมงเย็นและแยกย้ายกันไปออกก�าลังกายต่อท่ีกรมอนามัย คิดว่า 

ส่ิงส�าคญัคอืการมส่ีวนร่วมของทกุคนในองค์กรทีผ่ลกัดนัให้เกดิความส�าเร็จและ

ได้รับรางวัลโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

l การสร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครัวและสร้างการปรบัพฤติกรรมของคนใน

องค์กรท�าอย่างไร ?

 ในส่วนของครอบครัว ได้สอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก ในขณะที่ดูทีวี จะบอกลูก

ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เช่น เห็นดาราเครียด กินเหล้า สูบบุหรี่ ต้องให้ความรู้ เรา

สามารถแก้ไขปัญหาความเครยีด โดยการออกก�าลงักาย เล่นดนตร ีจะดกีว่า ลกูๆ 

จะไม่ยุง่พวกนีเ้ลย ส่วนสามกีม็บ้ีางเพราะต้องเข้าสงัคม แต่ช่วงเข้าพรรษางดได้ ก็

ให้ลองเลิกช่วงนี้ก่อน ถ้าเป็นไปได้ก็เลิก ส�าหรับที่ท�างานจากข้อมูลบุคลากรของ

ส�านักฯ อายุโดยเฉลี่ย 20 กว่าปี จึงชักชวนให้ออกก�าลังกาย เพราะคิดว่าน่าจะ

ท�าได้ง่าย ทุกวันนี้ปิดโครงการแล้วก็ยังออกก�าลังกายกัน แต่บางคร้ังบางกลุ่ม 

ติดออกตรวจเร่ืองแอลกอฮอล์ ก็จะท�าไม่สม�่าเสมอ แต่คิดว่าค่อยเป็นค่อยไป 

เพราะเป็นเรื่องของพฤติกรรมจึงมักปรับเปลี่ยนยาก
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 คุณอัญชนา วากัส

 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 

 ส�านักระบาดวิทยา

 ส�านักระบาดวิทยาก็จะคล้ายๆ กับส�านัก

แอลกอฮอล์ เนื่องจากงานของส�านักระบาดค่อนข้าง

อยู่ภายใต้ภาวะความกดดัน เนื่องจากได้รับความ 

คาดหวังจากผู้ใหญ่ บางครั้งเราท�างานจนลืมดูแลตัวเอง บางครั้งเลิกเย็น 

ก็สั่งฟาสต์ฟูดมารับประทานกัน ประชุมก็มีแต่กาแฟ พอระยะหลังนักวิชาการ

สาธารณสุขได้รับมอบหมายให้มาดูแลบุคลากรของหน่วยงาน บางทีก็เห็น 

เพื่อนป่วยด้วยโรคเรื้อรังบางโรค บางคนเป็นมะเร็ง ก็เลยชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ 

มาคุยกัน ซึ่งเราด�าเนินการมาก่อนที่จะมีโครงการน้ี เริ่มตั้งแต่ปี 2553-2554 

ว่าจะท�างานอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดี เราก็ไม่สามารถจะ

ดูแลคนอื่นได้ จึงได้มีการคิดร่วมกันว่าจะพัฒนาศักยภาพตัวเองใน 3 ด้าน คือ  

1) ด้านวิชาการ ได้อบรมความรู้วิชาการต่างๆ 2) ด้านสุขภาพจิต ซึ่งไม่ได้ดูแล 

กันเท่าไหร่ จึงได้ตั้งชมรมศิลปะแห่งชีวิต โดยเน้นเรื่องศิลปะเพื่อกล่อมเกลา 

จิตใจ โดยมีแนวคิดว่าเราท�างานเพื่อเล้ียงชีพ แต่ใช้ศิลปะเพื่อหล่อเลี้ยง 

จิตวิญญาณของเรา ท�าให้เราสามารถ Balance ท้ังงานทั้งชีวิตได้ดีข้ึน 

อีกส่วนที่ส�าคัญคือ 3) สุขภาพกาย ได้จัดให้มีการพูดคุยกัน 2-3 เดือน/ครั้ง  

และชักชวนกันมาออกก�าลังกาย โดยใช ้  T25 ตอนแรกออก 3 วัน  

หน้าส�านักงาน หน้าลิฟต์ บางคนก็ไม่สามารถมาร่วมได้ เลยออก 5 วันตั้งแต่ 

บ่าย 3 ครึ่งถึง 4 โมง ซึ่งผู้อ�านวยการก็ให้การสนับสนุน บางท่านท่ีไม่ได้มา 

ออกก�าลังกายหน้าลิฟต์ได้ ก็ไปฟิตเนส หรือเดินมาท�างาน หรือเดินกลับบ้าน 

(ปากซอยบ�าราศ) บางคนออกก�าลังกายตอนเช้า บางคนก็ตีแบดมินตัน ปิงปอง 

ช่วงหลงัคนทีอ่อกก�าลงักายสม�า่เสมอ เริม่มเียอะข้ึนเรือ่ยๆ หลายคนลดน�า้หนกัท่ี
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ลดได้มากทีส่ดุคอื 5 กโิลกรมั นอกจากนีม้กีารแนะน�าเร่ืองการรับประทานอาหาร 

ส�าหรับการวางแผนไว้ในอนาคตคือ การประชุมของเราจะพยายามเลี่ยงอาหาร

เบรกที่เป็นกาแฟหรือน�้าอัดลม จะเน้นเป็นน�้าเปล่าหรือเครื่องด่ืมที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพ กิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นรูปร่างและยั่งยืนขึ้นเรื่อยๆ

l มีวิธีการชักชวนเพื่อนร่วมงานอย่างไรให้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม?

 ด้วยบทบาทเรา เข้าถงึได้ทกุคน โดยเริม่จากตนเองก่อน ตอนช่วงแรกเริม่

ออกก�าลงักายแล้วรูส้กึนอนหลบัสบายขึน้ หลบัง่าย ไม่ต่ืนตอนดึก กพ็ยายามท�า

อย่างสม�่าเสมอและท�าตัวเป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงชักชวนเพื่อนๆ โดยตอน

แรกจะพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องสุขภาพ



องค์กรต้นแบบนอกสังกัดกรมควบคุมโรค

 การแลกเปลีย่นบทเรยีนองค์กรต้นแบบ เข้าพรรษา ลดเสีย่ง (อ้วน สบูบหุร่ี 

ด่ืมเหล้า ไม่ออกก�าลังกาย) : องค์กรนอกกรมควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมายของ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมด�าเนินการ ที่ สคร. ขับเคลื่อนแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต./เทศบาล) 

ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมน�าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน ดังนี้

 1. หน่วยงานราชการ จ�านวน 6 แห่ง

 2. สถานประกอบการ จ�านวน 6 แห่ง

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) จ�านวน 3 แห่ง

 ส�าหรับการถอดบทเรียนในหนังสือเล่มนี้ จะมีเฉพาะ 3 องค์กร/ประเภท

ที่มีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์สูงสุด 3 ล�าดับแรก

1) หน่วยงานราชการ

  โรงพยาบาลทรายทองวฒันา อ�าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก�าแพงเพชร 

 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง  

ในจังหวัดก�าแพงเพชร โรคที่ท�าให้ประชาชนในพื้นที่เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ  

โรคระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ 

ส่วนที่ 3
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 โรงพยาบาลต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ป่วยและองค์กรต่างๆ ที่ท�างานร่วมกัน 
จึงมีนโยบายที่จะด�าเนินการเพื่อเป็นองค์กรไร้พุง โดยให้บุคลากรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3 อ. (อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์) พัฒนาความรู้
และทักษะด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ิมแรงจูงใจในระดับบุคคลและชมรมต่าง ๆ 
สร้างคนต้นแบบไร้พุง ปรับปรุงสถานที่ออกก�าลังกายให้บุคลากรมีทางเลือกที่
เหมาะสม มมีาตรการลดปัจจยัเส่ียงทีม่ผีลต่ออารมณ์ของบคุลากรทกุระดับ สร้าง
เป้าหมายร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมติดตามประเมินผล จึงน�ามาบูรณาการกับ
โครงการ“เข้าพรรษา ลดเสีย่ง (อ้วน สบูบหุรี ่ดืม่สรุา ไม่ออกก�าลงักาย) สร้างบญุ” 
ปี 2557 ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด 112 คน เข้าร่วมโครงการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.21 ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
  - รอบเอวเกิน 24 คน 
  - ดัชนีมวลกาย (BMI)
   l ผอม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 (BMI <18 กก./ม.2)
   l เกินเกณฑ์ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.54 (BMI 23 -< 25 กก./ม.2)
   l อ้วน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27 (BMI 25 -< 30 กก./ม.2)

   l อ้วนมาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 (BMI ≥30 กก./ม.2)
  - สูบบุหรี่ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09
  - ดื่มสุรา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9
 
กิจกรรมที่ด�าเนินการ
 - ก�าหนดข้อตกลงขององค์กรที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ 
  ทกุคนต้องตรวจสขุภาพประจ�าปี, ออกก�าลงักายเวลา 16.00 น. - 16.30 น.  
  ของทุกวันราชการ
 - ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการด�าเนินโครงการ 
 - เชญิชวนองค์กรทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมกจิกรรมตรวจสขุภาพ ได้แก่ อ�าเภอ  
  เทศบาล 
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 - อบรมให้ความรู้และเสริมทักษะ (เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านพฤติกรรม 
  สุขภาพ) เช่น เรื่องอาหาร การออกก�าลังกาย
 - มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะท�าให้ลดเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรม 3อ.2ส.  
  โครงการปลูกผักในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมด้านศีล สมาธิ โดยเชิญ 
  พระอาจารย์สมปองมาสนทนาธรรมสวดมนต์ก่อนเริ่มงาน 
 - จดัสถานทีเ่อือ้ต่อการออกก�าลงักาย เช่น สนามฟตุบอล สนามวอลเล่ย์บอล  
  ฟิตเนส 
 - ก�าหนดทุกพื้นที่ของหน่วยงานเป็นเขตปลอดเหล้า บุหร่ี น�้าอัดลม  
  ให้เสรฟิอาหารว่างด้วยน�า้เปล่า ผลไม้ และจัดเมนสูขุภาพให้เจ้าหน้าที่

ผลลัพธ์การด�าเนินการ
 ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
 - คนที่รอบเอวเกิน 24 คน (ร้อยละ 100) หลังสิ้นสุดโครงการ รอบเอว 
  เท่าเดิม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 รอบเอวลดลง 19 คน คิดเป็น 
  ร้อยละ 79.17
 - น�า้หนกัโดยรวมก่อนเข้าร่วมโครงการ 6,081 กโิลกรมั น�า้หนกัโดยรวม 
  หลังเข้าร่วมโครงการ 5,427 กิโลกรัม ลดลง 654 กิโลกรัม คิดเป็น 
  ร้อยละ 10.75
 - สูบบุหรีก่่อนเข้าร่วมโครงการ 10 คน หลงัเข้าร่วมโครงการ เลกิได้ 4 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 40
 - ดืม่สรุาก่อนเข้าร่วมโครงการ 12 คน หลงัเข้าร่วมโครงการงดได้ 2 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 16.67
นวัตกรรมใหม่
 -
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ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 - ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับทุกคนทั้งองค์กร ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  เสมือนเครือญาติ สร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม

 - การเผยแพร่กจิกรรมให้องค์กรข้างเคยีงและดงึเครอืข่ายเข้ามาปรบัเปลีย่น 

  พฤตกิรรม ท�าให้บคุลากรตระหนกัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็น 

  แบบอย่าง

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 -

แผนงานที่จะด�าเนินงานในอนาคต 

 1. เปิดให้บรกิารคลนิกิไร้พงุ และก�าลงัวางแผนระบบการด�าเนนิงานให้ม ี

  รูปแบบชัดเจนขึ้น 

 2. สร้างแบบแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. ในผู้ป่วย 

  เฉพาะโรคและญาติ 

 3. ด�าเนนิงานค่ายปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ในกลุม่ผูป่้วยทีค่วบคมุพฤตกิรรม 

  สุขภาพยาก เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้าตาลในเส้นเลือด 

  ไม่ได้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ 

  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีบุคลากรทั้งหมด 133 คน จาก

ผลการตรวจสุขภาพในปี 2557 พบว่า รอบเอวเกิน จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.83 ภาวะน�้าหนักเกิน (BMI ≥23 กก./ม.2) จ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.87 ดื่มเหล้า จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 สูบบุหรี่ จ�านวน 1 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 0.75 สรปุได้ว่าบุคลากรในส�านกังานมคีวามเสีย่งน�า้หนกัเกนิและ 
อ้วนลงพุง และจากการสังเกตมีพฤติกรรมติดเก้าอี้ นั่งหน้าคอมพิวเตอร์นาน  
ส่งผลให้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น 
กิจกรรมที่ด�าเนินการ
 - รวบรวมกลุ่มงานด้านการดูแลสุขภาพในส�านักงานและแบ่งบทบาท 
  หน้าที่ในการด�าเนินงาน ได้แก่ องค์กรลด คือกลุ่มงานด�าเนินการ 
  ลดปัจจยัเสีย่งต่างๆ และดแูลสขุภาพก่อนป่วย/ขณะป่วย องค์กรสร้าง  
  คือกลุ่มงานหรือฝ่ายหรือชมรมที่ดูแลการสร้างสุขภาพ สร้างบุญ  
  สร้างธรรมะในจิตใจ
 - จดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์เชญิชวนบคุลากร ลดเส่ียง สร้างบญุ ท�าการ 
  ตรวจสุขภาพบุคลากร ส�ารวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง 
  ต่อการเกิดโรคไม่ติดเรื้อรัง จ�าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่  
  สีขาว (กลุ่มปกติ) สีเขียวอ่อน (กลุ่มเสี่ยง) สีเขียวเข้ม (กลุ่มป่วย) 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกายในส�านักงาน โดยสร้าง  
  “สวนสร้างสุข” ในอาคารส�านักงานมีเคร่ืองออกก�าลังกาย เพื่อให ้
  บุคลากรออกก�าลังกายในตอนเย็น โดยมีเทรนเนอร์ดูแลกิจกรรม 
  ที่เหมาะสม ลงสัตย์ปฏิญาณตน งดเหล้าตลอดช่วงพรรษา แข่งกีฬา 
  ปลอดเหล้า จัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนท�างาน เวลา 08.20 น. ทุกวัน  
  ท�าสมาธิก่อนประชุม ฟังธรรมะและท�าบุญถวายทาน เดือนละ 1 ครั้ง  
  ตั้งชมรมจักรยานในส�านักงานสาธารณสุข โดยรวบรวมผู้ท่ีชื่นชอบ 
  ในการออกก�าลงักายแบบป่ันจกัรยานและมีการป่ันทัวร์ท�าบญุในวนัหยุด 

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน
 ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 

 - ผู้ที่มีภาวะน�้าหนักเกิน (BMI ≥23 กก./ม.2) จ�านวน 65 คน ลดน�้าหนักได ้ 

  จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 
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 - ดืม่เหล้า จ�านวน 17 คน งดเหล้าได้ จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 - ผู้ที่สูบบุหรี่ถึงแม้จะไม่เข้าร่วมโครงการ แต่เมื่อได้พูดคุยให้ค�าแนะน�า  

  สามารถลดจ�านวนมวนบุหรี่ที่สูบลง 

นวัตกรรมใหม่

 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 - ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญและสนับสนุน

 - การท�างานเป็นทีม มองปัญหาร่วมกัน ร่วมคิดแก้ไขและร่วมท�า  

ร่วมรับผิดชอบ

แผนงานที่จะด�าเนินการในอนาคต

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมบูรณาการ เป็นผู้น�าองค์กรเครือข่ายไร้พุง  

  การออกก�าลงักายในอ�าเภอ เทศบาล และประกาศนโยบายปลอดเหล้า  

  ท�าให้สามารถขยายผลโครงการออกนอกองค์กรได้ง่ายขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 -

  โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย

 โรงพยาบาลวังสะพุงเป็นโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเลย มีบุคลากร

ทั้งหมด 292 คน เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 147 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34 และ

จากการตรวจสุขภาพพบว่า
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 - มีภาวะอ้วน 107 คน เข้าร่วมโครงการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ดื่มแอลกอฮอล์ 22 คน เข้าร่วมโครงการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 - สูบบุหรี่ 18 คน เข้าร่วมโครงการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 ผู้อ�านวยการมีความเป็นห่วงสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน จึงมีนโยบายให้ 
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลต้นแบบองค์กรไร้พงุ คนอ้วนต้องปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 
และให้พนักงานที่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
 - ชี้แจงแต่ละฝ่ายแล้วจัดตั้งคณะท�างาน พร้อมให้หัวหน้างานดูแลและ 
  ติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม
 - ประกาศนโยบายโครงการและนโยบายงานเลี้ยงปลอดแอลกอฮอล์
 - ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสุขภาพประจ�าปี ประเมินความเสี่ยง CVD พร้อม 
  แจ้งความเสี่ยงให้ทราบทุกราย
 - ให้ผู้สูบบุหรี่สมัครใจเข้าคลินิกเลิกบุหรี่ เพื่อลดละเลิกบุหรี่ในช่วง 
  เข้าพรรษาทุกคน ส่งเสริมให้ผู ้สูบบุหร่ีออกก�าลังกายทุกวันพุธ  
  พฤหสับด ีและเข้าคลนิกิ DPAC ทกุวนัศกุร์ พร้อมให้หวัหน้าแต่ละฝ่าย 
  ติดตามว่าผู้ที่สูบบุหรี่ สูบน้อยลงหรือไม่
 - จดักจิกรรมรณรงค์สร้างกระแสส่งเสรมิการออกก�าลังกายเพือ่สขุภาพ  
  และให้เจ้าหน้าทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการลดเส่ียงสร้างบุญในช่วงเข้าพรรษา  
  ภายในสโลแกน “หันหลังให้สุรา บุหรี่ หันหน้ามาขยับกาย สบายชีวี”  
  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานและเครือข่ายภายนอก  
  เดือนละ 1 ครั้ง เช่น เทศบาล โรงเรียน สถานีอนามัย รพ.สต.  
  กีฬาวอลเลย์บอล ทุกวันอังคาร-พุธ เต้นบาสโลสทุกวันพฤหัสบดี  
  ออกก�าลังกายในคลินิก DPAC ทุกวันศุกร์ (ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการ 

  ออกก�าลังกาย เช่น มีลู่วิ่ง และอุปกรณ์ที่ช่วยยืดเยียดกล้ามเนื้อ ฯลฯ)
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 - จัดของขวัญรางวัลสมมนาคุณเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคคล 

  ต้นแบบ เช่น คนที่ลดน�้าหนักได้ 

ผลลัพธ์การด�าเนินการ

 ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 

 - น�้าหนักโดยรวมก่อนเข้าร่วมโครงการ 8,755 กิโลกรัม หลังเข้าร่วม 

  โครงการ 8,120 กิโลกรัม ลดลง 635 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.25 

 - สูบบุหรี่ 18 คน ลดการสูบบุหรี่ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11

 - ดื่มแอลกอฮอล์ 22 คน เลิกดื่ม 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 

 - กิจกรรมการออกก�าลงักาย มผีูเ้ข้าร่วมโดยเฉลีย่ 273 คน/วนั/สปัดาห์  

  คิดเป็นร้อยละ 93.50 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีการออกก�าลังกายในแต่ละ 

  สัปดาห์เพิ่มมากขึ้น

นวัตกรรมใหม่

 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 ผู้น�าองค์กรให้ความส�าคัญและประกาศเป็นนโยบาย ให้บุคลากรมีการ 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่เสีย่งต้องเข้าร่วมกจิกรรมปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมและให้หัวหน้างานดูและติดตามผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 -
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2) สถานประกอบการ

  บริษัทไนซ์ แอพพาเรล จ�ากัด อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 บรษิทัไนซ์ แอพพาเรล จ�ากัด ผลิตเสือ้ผ้ากีฬา มพีนกังานทัง้หมด 16,000 คน 

กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานของส�านักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 

1,500 คน

 บรษิทัให้ความส�าคญักบัเรือ่งการดแูลสขุภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง 

จึงได้ท�าการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหา โดย

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ จ�านวน 

1,128 คน พบปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ คือ พนักงานมีน�้าหนักเกินเกณฑ์ร้อยละ 

52.56 มีระดับไขมันโคเลสเตอรอลสูง ร้อยละ 26.24 ระดับไตรกรีเซอร์ไรด์สูง  

ร้อยละ 7.32 ระดับไขมัน LDL ผิดปกติ ร้อยละ 17.68 และมีสมรรถภาพ 

ปอดผิดปกติร้อยละ 12.10 จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ ส�านักงานป้องกัน 

ควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ เชิญชวน และได้ส�ารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตัวใน

ชีวิตประจ�าวันของพนักงาน ชาย 257 คน หญิง 787 คน รวม 1,044 คน พบว่า  

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ แบ่งแยกตามประเภท ดังนี้ 

 1. มีภาวะน�้าหนักเกิน (BMI ≥23 กก./ม.2) จ�านวน 418 คน คิดเป็น 

  ร้อยละ 40.04

 2. สูบบุหรี่ จ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90

 3. ดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31

 4. ไม่ออกก�าลังกาย จ�านวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 43.01

 จากการส�ารวจดังกล่าวบรษิทัจงึได้จดัโครงการเพือ่สนับสนุนการลดปัจจัยเส่ียง

โรคไม่ติดต่อ 
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กิจกรรมที่ด�าเนินการ

 - ประชุมคณะท�างานและประชมุชีแ้จงโครงการ สรปุข้อมลูสขุภาพของ 

  ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท�าแผนด�าเนินโครงการเข้าพรรษา ลดเสี่ยง  

  สร้างบุญ 

 - ประชาสมัพันธ์โครงการให้พนักงานทราบ เช่น เสยีงตามสาย จดับอร์ด 

  ประชาสัมพันธ์ 

 - ด�าเนินกิจกรรม 3อ.2ส. โดย มีเจ้าหน้าที่แนะน�าการบริโภคอาหาร  

  โภชนาการ ส่งเสริมการกินผัก ผลไม้ ออกก�าลังกาย (ออกก�าลังกาย 

  ก่อนเข้างาน, เต้นแอโรบิคหลังเลิกงาน,จัดตั้งชมรมตะกร้อ ชมรม 

  วอลเลย์บอล ฟุตซอล เป็นต้น) รณรงค์ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 

 - รณรงค์ให้พนักงานดืม่น�า้เปล่าแทนการดืม่น�า้หวาน น�า้อดัลม โดยบรษิทั 

  จัดน�้าดื่มสะอาดให้เป็นสวัสดิการพนักงานและสามารถน�ากลับไปดื่ม 

  ที่บ้านได้

 - จัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าก่อนท�างาน ท�าบุญตักบาตรวันส�าคัญ 

  ทางศาสนา สวดมนต์ก่อนท�างาน และวันเข้าพรรษาเชญิแม่ชมีาบรรยาย 

  ธรรมะ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

 - จัดมุม ลด ละ เลิก อบายมุข ในองค์กร

ผลลัพธ์การด�าเนินการ

 ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 

 - กลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ จ�านวน 72 คน ลดสูบบุหรี่ 11 คน คิดเป็น 

  ร้อยละ 15.28

 - กลุ่มพนักงานที่ดื่มสุรา จ�านวน 212 คน งดดื่มสุรา 21 คน คิดเป็น 

  ร้อยละ 9.91
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บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255730

 - ค่า BMI ของพนักงานก่อนเข้าพรรษา ค่า BMI เฉลี่ยต่อคน 26.73  

  ออกพรรษาค่า BMI เฉลี่ยต่อคน 26.52 ลดลง 0.21

นวัตกรรมใหม่

 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 - ผูบ้รหิารของบรษิทัให้ความส�าคญักับเรือ่งการดูแลสขุภาพของพนักงาน 

 - การท�างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม 

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 ปัญหาการสื่อสาร เนื่องจากพนักงานบางส่วนเป็นต่างด้าว เช่น พม่า  

ลาว เขมร

  บริษัทเอชบีซี เทเลคอม จ�ากัด อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 บริษัทมีพนักงาน 60 คน ผลิตสายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง เป็นโรงงานสีขาว 

ซึ่งในปี 2554 ผู้บริหารเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมองตีบ  

จึงได้มีนโยบายให้พนักงานรักและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผลการตรวจสุขภาพ  

ในปี 2556 พบว่า มีพนักงานอ้วน 27 ราย ไขมันในเลือดสูง 36 ราย 

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

 - ประชุมชี้แจงผู้บริหารทุกระดับ

 - ตรวจสุขภาพประจ�าปีและตรวจก่อนเข้างาน ถ้าพบว่าผิดปกติจะส่ง 

  ตรวจซ�้า เช่น ปอดและสายตา
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 - จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องบุหรี่ การออกก�าลังกาย อาหาร 

 - เปิดเพลงทุกวัน วันละ 30 นาที ให้ออกก�าลังกาย โดยจัดห้อง 

  ออกก�าลังกายให้

 - จัดมุมพักผ่อนให้พนักงาน มีทีวีให้ดู 

 - จัดที่สูบบุหรี่ให้อยู่นอกอาคารโรงงาน

 - มีมุมบริการน�้าร้อน น�้าเย็น

 - จัดกิจกรรมท�าบุญเลี้ยงพระ จัดงานปีใหม่ กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่  

  ระดมช่วยกันทาสีโรงงาน

 - ให้รางวัลบุคคลสุขภาพดีประจ�าปี เพื่อสร้างแรงจูงใจ

 

ผลลัพธ์การด�าเนินการ

 - มีคนลดน�้าหนักได้มากสุด 13 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน

 - น�้าหนักโดยรวมทั้งหมดที่ลดได้ 100 กิโลกรัม

นวัตกรรมใหม่

 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 ผู้บริหารเหน็ความส�าคญัและให้การสนบัสนนุ, ความสามคัค ีการมส่ีวนร่วม

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 -
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บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255732

  บริษัทแกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด อ�าเภอบ้านโป่ง 

  จังหวัดราชบุรี

 บริษัทผลิตผลไม้กระป๋องส่งออกต่างประเทศ มีพนักงาน 109 คน  

เพศชาย 39 คน เพศหญิง 70 คน หลังจากได้รับการเชิญชวนจากส�านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 

มีผู้สูบบุหรี่ 2 คน ดื่มแอลกอฮอล์ 12 คน

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

 - รวบรวมข้อมูลสุขภาพของบุคลากรและจัดท�าแผนงานและกิจกรรม 

  โครงการ

 - ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาร่วมกับส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4  

  จังหวัดราชบุรี 

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อแก่พนักงาน

 - ท�ากิจกรรม ได้แก่ เต้นแอโรบิค, ยืดเหยียด, ขยับกาย แกว่งแขน, 

  เตะตะกร้อ, ตีแบดมินตัน วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล 

 - จัดโครงการเสริม เช่น ต้มน�้าสมุนไพรให้พนักงานดื่มฟรี และมีกล้วย 

  ให้รับประทานฟรี

 - โครงการสายใยรัก ดูแลพนักงานขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด มีห้อง 

  ให้นมแม่

 - โครงการบ้านหลังที่ 2 ปลูกผักปลอดสารพิษ จ�าหน่ายให้พนักงาน 

  ในราคาถูก
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ผลลัพธ์การด�าเนินการ

 ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า 

 - จากจ�านวนบุคลากรที่เข้าร่วม 109 คน น�้าหนักโดยรวมก่อนเข้าร่วม 

  โครงการ 5,797 กิโลกรัม หลังสิ้นสุดโครงการน�้าหนักโดยรวม  

  5,770 กิโลกรัม ลดลง 27 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.46 

นวัตกรรมใหม่

 - 

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 ผู้บริหารให้ความส�าคัญในเรื่องสุขภาพและให้การสนับสนุน

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 -

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

  องค์การบรหิารส่วนต�าบลไชยมนตร ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช

 เมือ่ได้รบัทราบ “โครงการเข้าพรรษา ลดเสีย่ง สร้างบุญ” นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่มีการจดัประชมุเพือ่ช้ีแจงโครงการและจากการตรวจร่างกาย พบว่า 

บุคลากรมีค่า BMI ≥ 25 จ�านวน 25 คน มีภาวะความดันโลหิตสูง จ�านวน 3 คน 
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บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255734

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

 - ชี้แจง รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 - วเิคราะห์ปัญหาโดยการจดัท�าแผนภมูต้ินไม้ และให้ท�าประชาพจิารณ์  

  เพือ่สือ่สารความเสีย่งให้บคุลากรในองค์กร ตระหนกัถึงปัญหา ร่วมหา 

  สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา และจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาได้ดังนี้  

  1.ภาวะอ้วนหรือน�้าหนักเกิน 2.สูบบุหรี่ และ 3.ดื่มสุรา

 - ประชุมกลุ่มคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้/ 

  หาแนวทางการด�าเนนิงาน เนือ่งจากบรบิทขององค์กรเป็นแบบกึง่เมือง 

  กึง่ชนบท จงึคดิกจิกรรมกลุม่ในการจดัท�าอาหารกลางวนัมารับประทาน 

  ร่วมกันในช่วงพักกลางวัน

 - จัดกิจกรรมออกก�าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค แกว่งแขน 

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
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ผลลัพธ์การด�าเนินการ

 - มีการวัดรอบเอว/ชั่งน�้าหนัก น�้าหนักโดยรวมก่อนเข้าร่วมโครงการ  

  1,233 กโิลกรมั สิน้สดุโครงการน�า้หนกัโดยรวมลดลง 1,223.1 กโิลกรมั  

  ลดลง 9.9 กิโลกรัม (น�้าหนักลดลง 4 คน) คิดเป็นร้อยละ 0.80 

 - กิจกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีบุคลากรที่ลดหรืองดได้  

  (มีผู้สูบบุหรี่และดื่มสุรา 5 คน)

นวัตกรรมใหม่

 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 

 - ผู้บริหารองค์กรให้ความส�าคัญ

 - มีการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา รวมถึงได้มี 

  การวางแผนกิจกรรม 

 - การมีส่วนร่วมของทุกคน

 - การให้ก�าลังใจ

 - ติดตามและประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ

 - 

แผนงานที่จะด�าเนินการในอนาคต

 จะมีการขยายสูตรอาหารเพื่อสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก
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บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ” ปี 255736

  องค์กรบรหิารส่วนต�าบลดอนหญ้านาง อ�าเภอภาชี จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เมือ่ได้รบัทราบ “โครงการเข้าพรรษา ลดเสีย่ง สร้างบุญ” นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกิดความสนใจและเห็นความส�าคัญของโครงการ เนื่องจากพ่อ 

ของท่าน ชอบดื่มเหล้าเป็นประจ�า ตั้งแต่ท่านยังเด็กๆ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นและ 

มีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มเหล้า ท่านได้เล่าประสบการณ์ก่อนหน้าว่า ในปี 2546 

ชักชวนเพื่อน 5 คน เลิกเหล้า สุดท้ายเพื่อนๆ ก็หลุดไปที่ละคนๆ พอถึง ปี 2548 

ท่านเลิกเหล้าได้และเป็นแบบอย่าง ท�าให้อีก 2 ปี ต่อมา (ปี 2550) พ่อก็เลิกดื่ม

เหล้าได้ พอมาเป็นนายก อบต. จึงได้บอกคนอื่นๆ ในเรื่องของการรักษาสุขภาพ

มาตลอด อบต.ดอนหญ้านาง มีบุคลากร จ�านวน 30 คน มีคนอ้วน 14 คน  

ดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 12 คน และสูบบุหรี่ 5 คน ทุกคนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

 - ประกาศเป็นนโยบายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

  ในการประชุมของ อบต.ทุกครั้ง 

 - มีกิจกรรมท�าบุญ ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา

 - มีการพูดคุยและให้ความรู้เรื่องสุขภาพให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ

 - กจิกรรมประชมุเชงิปฏบิติัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพให้เจ้าหน้าท่ี 

  ในองค์กร

 - กิจกรรมการออกก�าลังกาย โดยให้เลือกตามความสนใจ เช่น โยคะ  

  แอโรบคิ จกัรยานเพือ่สขุภาพ และให้ออกก�าลงักายหลงัเลกิงาน 3 วนั 

  ต่อสัปดาห์

 - ด�าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 3.อ (อารมณ์ อาหาร  

  ออกก�าลังกายน้อย) 2 ส. (สุรา ยาสูบ) ในหน่วยงานตลอดช่วงเข้าพรรษา 

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพหลังจากออกพรรษาเพื่อประเมินผล
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ผลลัพธ์การด�าเนินการ
 - น�้าหนักโดยรวมก่อนเข้าร่วมโครงการ 1,916 กิโลกรัม หลังสิ้นสุด 
  โครงการ น�้าหนักโดยรวม 1,864 กิโลกรัม ซ่ึงลดลง 52 กิโลกรัม  
  (น�้าหนักลดลง 10 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.71
 - มีบุคลากรที่เลิกเหล้าได้ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และเลิกบุหรี่ได้  
  จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 - บุคลากรที่ออกก�าลังกาย (อย่างน้อย 30 นาที/วัน/3วัน/สัปดาห์)  
  จาก 9 คน เป็น 24 คน เพิ่มขึ้น 15 คน

นวัตกรรมใหม่
 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 
 - ผู้บริหารองค์กรให้ความส�าคัญ ท�าตัวเป็นแบบอย่าง และสนับสนุน 
  บุคลากรที่สนใจให้เข้าร่วมโครงการ
 - มกีารค้นหาปัญหาของการลดพฤตกิรรมเสีย่ง และให้ก�าลงัใจกนัและกนั 
  เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
 - ให้ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ก�าหนดเป้าหมายด้วยตนเองเพือ่ท่ีจะได้มีก�าลงัใจ 
  ที่สามารถด�าเนินการลดน�้าหนัก งดเหล้าและบุหรี่ได้ตามเป้าหมาย 
  ที่ตนเองตั้งไว้
 - มีความชัดเจนของแผนกิจกรรม เป้าหมาย และมีการถอดบทเรียน

การขยายผล
 เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เนือ่งจากการด�าเนนิกจิกรรมบางกจิกรรมยงัต้องท�าต่อไป เช่น กจิกรรมการออก
ก�าลงักาย การตรวจสขุภาพคัดกรองโรค อบต.ดอนหญ้านาง จงึมแีผนทีจ่ะพฒันา
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และปรบัปรงุการจัดบรกิารด้านสขุภาพเพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ตดิต่อ 
และปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
 1. การจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย
 2. การตรวจสุขภาพประจ�าปี การตรวจคัดกรองโรค
 3. กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ
 -

  เทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
 เม่ือได้รับทราบ “โครงการเข้าพรรษา ลดเสีย่ง สร้างบญุ” นายกเทศบาลต�าบล
ชอบโครงการน้ี จึงเข้าร่วมโครงการ เทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง มีบุคลากร
ทั้งหมดจ�านวน 85 คน เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 69.41 
มีคนอ้วน 18 คน ดื่มแอลกอฮอล์ 23 คน และสูบบุหรี่ 13 คน (ซึ่งทุกคนที่เสี่ยง
เข้าร่วมโครงการทุกคน) 

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
 - เทศบาลจัดสิ่งแวดล้อม สนามกีฬา แบบครบวงจร และสนับสนุนให้  
  มกีจิกรรมการออกก�าลงักาย 3 วัน/สปัดาห์ ได้แก่ เปตอง วอลเลย์บอล  
  ฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 - ก�าหนดเป็นสถานทีร่าชการปลอดบหุร่ี และส่งต่อผู้ทีสู่บบหุร่ีทีต้่องการ 
  เลิกบุหรี่ 3 ราย เข้าโรงพยาบาล ปรึกษาคลินิกอดบุหร่ี และได้รับ 
  การประเมิน CVD risk ทั้ง 3 ราย ผลพบอยู่ในระดับ ปานกลาง 1 ราย  
  และ ระดับสูง 1 ราย และ BP สูง 1 ราย 
 - จัดกิจกรรมสร้างบุญในวันเข้าพรรษา 
 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ เรื่อง food exchange
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ผลลัพธ์การด�าเนินการ
 - น�้าหนักโดยรวมก่อนเข้าร่วมโครงการ 3,649 กิโลกรัม หลังสิ้นสุด 
  โครงการ น�า้หนกัโดยรวม 3,626.5 กิโลกรมั น�า้หนกัลดลง 22.5 กโิลกรมั  
  คิดเป็นร้อยละ 0.61 จากการถอดบทเรียน พบว่าใช้ 3อ.2ส. เน้นการ 
  ลดการรับประทานของหวาน น�้าหวาน
 - จ�านวนคนเฉลีย่ท่ีเข้าร่วมกจิกรรมออกก�าลงักายของหน่วยงาน 39 คน  
  (อย่างน้อย 30 นาที/วัน/ 3 วัน/สัปดาห์)
 - ยังไม่มีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ส�าเร็จ
 - เลิกสุราได้ จ�านวน 1 คน จากการถอดบทเรยีน พบวา่ได้แรงจงูใจจาก 
  คนในครอบครัว
 - บุคลากรในองค์กรพึงพอใจกับการให้บริการครบวงจร

นวัตกรรมใหม่
 -

ปัจจัยที่น�าสู่ความส�าเร็จ 
 - ผู้บรหิารองค์กรให้ความส�าคญั ท�าตวัเป็นแบบอย่าง (สามารถลดลงได้ถงึ  
  3 กิโลกรัมใน 3 เดือน) และสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการออกก�าลังกาย  
  โดยสร้างสนามกฬีาแบบครบวงจร สนบัสนนุให้บคุลากรออกก�าลงักาย
ปัญหา/อุปสรรคการด�าเนินการ
 -

การขยายผล
 - เทศบาลได้มีการต่อยอด เช่น งานบุญปลอดเหล้า บุหรี่



 เริ่มต้นที่ตนเอง : ทราบสถานะปัญหา/ความเสี่ยงของตนเอง ตระหนัก 

ก�าหนดเป้าหมาย วางแผน ลงมือท�า ประเมินผล และถ่ายทอดสู่คนข้างเคียง

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร : 

 u ผูบ้รหิารให้ความส�าคญั ประกาศเป็นนโยบาย สนบัสนนุการด�าเนนิการ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ สถานที่ เวลาในการร่วมกิจกรรม

 u ความเข้มแข็งของผู้รับผิดชอบหลักหรือกลุ่มที่รับผิดชอบหลัก

 u การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรรับรู้ ตระหนัก 

และมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดเสี่ยงเป็นระยะต่อเนื่อง

 u บุคลากรตระหนักและเห็นความส�าคัญ เกิดแรงจูงใจ

 u เครือข่ายภายใน ได้แก่ กลุ่มต่างๆ ในองค์กร ส่งเสริม สนับสนุนและ

ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 u การติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานโดยมีผู้รับผิดชอบหลักและ

ปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

 u การสร้างแรงจงูใจ/สร้างขวญัและก�าลงัใจ เช่น ใบประกาศ โล่ ประกาศ

ให้เป็นบุคคล/องค์กรต้นแบบ ของรางวัล เงินสนับสนุน เป็นต้น

บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้ำพรรษำ ลดเสีย่ง สร้ำงบญุ” 
ปี 2557

บทสรุป

บทเรียนองค์กรต้นแบบ “เข้ำพรรษำ ลดเสี่ยง สร้ำงบุญ” ปี 255740



ภำคผนวก
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เกณฑ์กำรประเมินกิจกรรม
โครงกำรรณรงค์ “เข้ำพรรษำ ลดเสี่ยง สร้ำงบุญ” 

ปี 2557

ประเภทของการประกวด มี 3 ประเภท

 ประเภท 1 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ส�านัก, กอง, ศูนย์,  

สถาบัน, สคร.)

 ประเภท 2 หน่วยงานตามสายท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (4 สาย)

 ประเภท 3 กลุม่เป้าหมายทีใ่ห้ สคร. ด�าเนนิการขบัเคลือ่นให้เกดิกจิกรรมฯ 

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 3.1 หน่วยงานราชการ 

 3.2 สถานประกอบการ (ขนาดใดก็ได้)  

 3.3 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 

เกณฑ์การประเมินส�าหรับประเภทที่ 1 และ 2

 1. คะแนนความมุ่งมั่นขององค์กร (20 คะแนน) วัดผลจาก 

  1.1 ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ (10 คะแนน)

ร้อยละ คะแนนที่ได้

≥80 10

 60.00 – 79.99 8

 50.00 – 59.99 6

 < 50 0
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  1.2 ร้อยละของคนอ้วนและคนทีด่ืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ เข้าร่วม

โครงการ (10 คะแนน) 

  (อ้วน 5 คะแนน + ดื่มแอลกอฮอล์ 5 คะแนน/ถ้าไม่มีคนดื่มเลยได้  

5 คะแนน)

 

ร้อยละ คะแนนที่ได้

≥50 5

35.00 – 49.99 4

25.00 – 34.99 3

< 25 0

 ** คนอ้วน หมายถึง คนที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ≥25 กก./ม.2  

โดยค�านวณได้จาก

  

 2. ผลลัพธ์ (80 คะแนน) 

  2.1 ร้อยละของน�้าหนักรวมที่ลดลง (40 คะแนน) 

   = (จ�านวนน�า้หนกัรวมตอนเริม่ต้น – จ�านวนน�า้หนกัรวมวนัออกพรรษา) X 100

          จ�านวนน�้าหนักรวมตอนเริ่มต้น 

น�้าหนัก (กก.) 

ส่วนสูง (ม.) x ส่วนสูง (ม.)
BMI =
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ร้อยละ คะแนนที่ได้

≥6 40

4.00 – 5.99 30

2.00 – 3.99 20

< 2 10

  2.2 การงดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (10 คะแนน)

ร้อยละ คะแนนที่ได้

≥50 10

25.00 – 49.99 5

10.00 – 24.99 3

< 10 0

  2.3 การออกก�าลังกาย (30 คะแนน) 

ร้อยละของคนที่เข้าร่วมกิจกรรม * คะแนนที่ได้

≥50 30

 40.00 – 49.99 20

 30.00 – 39.99 10

 < 30 0

* อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง ทุกครั้ง เพื่อเน้นกิจกรรม

การออกก�าลังกายในองค์กร 
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 3. คะแนนโบนัส ประกอบด้วย

  3.1 คะแนน +/- เรื่องการสูบบุหรี่ (10 คะแนน) 

   ก. กรณหีน่วยงานใดไม่มคีนสบูบหุร่ีเลย จะได้เพิม่ 10 คะแนนเตม็

   ข. หน่วยงานใดมคีนสบูบหุรีแ่ต่ไม่ด�าเนนิการใดๆ จะโดนตัดแต้ม  

    10 คะแนน

   ค. หน่วยงานใดมีคนสูบบุหรี่ แล้วมีการสนับสนุนให้เลิกสูบได้ 

    ในช่วงเข้าพรรษา จะได้คะแนนเพิม่ตามร้อยละของคนทีเ่ลกิสบู 

ร้อยละ คะแนนที่ได้

≥50 10

25.00 – 49.99 5

< 25 0

  3.2 การประเมินโอกาสเสี่ยงของ CVD 
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เริ่มต้นเข้าพรรษา ตอนออกพรรษา

< 10% =……………….คน < 10% =……………….คน

10 – < 20% =……………….คน 10 – < 20% =……………….คน

20 – < 30% =……………….คน 20 – < 30% =……………….คน

30 – < 40% =……………….คน 30 – < 40% =……………….คน

* เจตนารมณ์ ให้รู้จักและใช้เครื่องมือการประเมินโอกาสเสี่ยง CVD 

* จะน�ามาประกอบการพิจารณาเมื่อคะแนนเท่ากันหรือประกอบการพิจารณา

ในส่วนของสายรองอธิบดี

เกณฑ์การประเมนิประเภทที ่3 ใช้เกณฑ์การประกวดรปูแบบการด�าเนนิกิจกรรม

ลดเสี่ยง ลดโรคในกลุ่มเป้าหมายแต่ละ setting ที่สคร. ด�าเนินการขับเคลื่อน 

ให้เกิดและน�าเสนอในเวทีประกวดระหว่าง 12 สคร.

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของปัญหา

2. จัดท�าแผนงานและกิจกรรม

3.  ด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์ เข้าพรรษา ลดเสีย่ง 

(อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกก�าลังกาย) 

สร้างบุญ

-  สอดคล้องกบัภารกจิ/ความต้องการหรอื

สถานการณ์ปัญหา

-  มกีระบวนการน�าไปสูพ่ฒันาการด�าเนนิงาน

10

10

50

10

15
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน

- ความต่อเนื่องของการด�าเนินกิจกรรม/

  ความยั่งยืน

4. สรปุและวเิคราะห์ผลการด�าเนนิโครงการฯ

5. ผลลัพธ์ของการด�าเนินกิจกรรม

- ผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโครงการ

- ผลลัพธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงที่ลดลง

15

10

10 

20

10

10

คะแนนรวม 100

 

ประกำศผลกำรคัดเลือก
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รำยชื่อคณะกรรมกำรตัดสิน

การประกวดประเภท setting ของสถานประกอบการ

ประธานกรรมการ นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ์ 

 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรรมการ 1 นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรรมการ 2 แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

 รองผูอ้�านวยการส�านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคมุโรค

เลขานุการ : นางสุพัณณา เจริญกุล

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยเลขาฯ : นางนันท์นภัส ภูมิถาวร

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยเลขาฯ : นางสาวมรุกัญญา แตงโสภา

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การประกวดประเภท setting หน่วยงานราชการ 

ประธานกรรมการ นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ์ 

 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรรมการ 1 นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรรมการ 2 แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

 รองผูอ้�านวยการส�านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคมุโรค
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เลขานุการ : นางวรกร ไหมอุ้ม

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยเลขาฯ :  นางสาวนุชรี อาบสุวรรณ

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยเลขาฯ :  นางสาวณัฐธิดา ช�านิยันต์

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การประกวดประเภท setting องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานกรรมการ ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 

 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรรมการ 1 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร

 รองผู้อ�านวยการส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 2 นางนิตยา พันธุเวทย์

 หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส�านักโรคไม่ติดต่อ

เลขานุการ : นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยเลขาฯ :  นายชาญยุทธ วิหกโต

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยเลขาฯ :  นางสาวหทัยชนก ไชยวรรณ

 ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ภำพบรรยำกำศกิจกรรมเปิดตัว
โครงกำรรณรงค์ “เข้ำพรรษำ ลดเสี่ยง สร้ำงบุญ” ปี 2557

วันที่ 8 กรกฎำคม 2557
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข จ.นนทบุรี
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ภำพกิจกรรมกำรประกวดผลกำรด�ำเนินงำนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วันที่ 1 ธันวำคม 2557
ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ จ.กรุงเทพฯ
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