
“5 ี   ป ั ป ี่“5 ฐานการเรียนรูสูการปรบัเปลียน
พฤติกรรม 3 อ. ในกลมผบรหิาร” ฤ 3 ุ ู
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี

ไพรัช  บุญจรัส 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  จากงานจากงานประจําประจําสูสูงานวิจัยงานวิจัย: : RR22RR เพิ่มเพิ่มคุณคคุณคา พัฒนาคน พัฒนาบริการ า พัฒนาคน พัฒนาบริการ 
ครั้งที่ ครั้งที่ 22  วันที่ วันที่ 1616  กรกฎาคม กรกฎาคม 25522552ครงท ครงท 22  วนท วนท 1616  กรกฎาคม กรกฎาคม 25522552



“5 ฐานการเรียนรูสูการปรบัเปลี่ยนฐ ู ู
พฤติกรรม 3 อ. ในกลุมผูบรหิาร” 
สํานักงานสาธารณสขจังหวัดอบลราชธานีสานกงานสาธารณสขุจงหวดอุบลราชธาน

ไ ั ันางสาวไพรัช  บุญจรัส 

นางศิริวทิย หลิ่มโตประเสริฐ นางธิดารตัน บุญทรง และนายอนุสรณ บุญทรง 



ที่มาปญหา

คนไทยทวม อวน10 ลานคน
1. แนวโนมปญหาสุขภาพ

โรคหัวใจหลอดเลือด เชน BPสูง    
หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ไขมันผิดปกติ

คนไทยทวม-อวน10 ลานคน
สัมพันธกับ อัตราตายตอแสนประชากร

ประเทศไทย      พ.ศ.2541 พ.ศ.2545
หลอดเลอดหวใจตบตน ไขมนผดปกต          
อัมพฤกษ  อัมพาต  เบาหวาน
มะเร็งในอวัยวะตางๆ เชน ลําไสใหญ  
ไต เตานม กลามเนื้อมดลก

มะเรง็เตานม 1.7 4.7

อุบลราชธานี พ.ศ.2545 พ.ศ.2548

โรคหัวใจ 14.06 19.55

ไต เตานม กลามเนอมดลูก เบาหวาน 13.05 14.20

ความดนัโลหิตสูง 12.27 17.972. ขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชน
มีขอมูลกลุมเสี่ยง ตั้งแตระดับหมูบาน จังหวัด แตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมู ุ ู ฤ
ยังไมเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
3. ผูบริหารยังไมตระหนัก

สงผล ปองกันโดยสาเหต สงผล

สูญเสียคาใชจาย
มหาศาล

ง นโ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3 อ. 
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ

สาเหตุ

พฤติกรรมการบริโภค
ขาดออกกําลังกาย มหาศาล ขาดออกกาลงกาย

เครียด



ให ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เจาหนาที่ ตองเปนตนแบบที่ดี
ถาตองการ

นํารอง สรางองคกรตนแบบ ขยายผล

ฤ
ให เจาหนาที่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ผูบริหาร  ตองเปนตนแบบที่ดีถาตองการ

กลุมผูบริหาร
    หน.ฝายในสสจ.
    ผอ.โรงพยาบาล

ํ

บุคลากรในองคกร
สสจ.,รพ., สสอ.,สอ.

บุคลากรหนวยงานอื่น ประชาชน

นารอง สรางองคกรตนแบบ ขยายผล

   สาธารณสุขอําเภอ



ตรวจประเมินสขภาพครั้งที่ 1

กระบวนการดําเนินงาน
ตรวจประเมนสุขภาพครงท  1
น้ําหนัก/สวนสูง/รอบเอว ความดัน
โลหิต ไขมัน สมรรถภาพทางกาย



ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมปรบเปลยนพฤตกรรม
ฐาน 1 “กินพอดี ชีวีสดใส”
ฐาน 2 “เดินเร็วไว หางไกลโรคา”
ฐาน 3 “หายใจชา พาจิตผอนคลาย”
ฐาน 4 “เรงสลายไขมันรอบพง”ฐาน 4 เรงสลายไขมนรอบพุง
ฐาน 5 “มุงปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ”

21-23 พ.ย.51 ณ ไรอรุณวิทย ุ
รสีอรท จ.นครราชสีมา



 ป ิ 2เนนการประเมินอาหาร
-บันทึกปริมาณอาหารประจําวัน
-การจัดเมนูอาหารสุขภาพ / ลดน้ําหนัก
-การฝกปฏิบัติจัดเมนูสุขภาพ

อบรม 2

ตรวจประเมินสุขภาพครั้งที่ 2
น้ําหนัก/สวนสง/รอบเอว ความดันนาหนก/สวนสูง/รอบเอว ความดน
โลหิต ไขมัน สมรรถภาพทางกาย

ติดตามผล/ประเมินผล -ประชุมประจําเดือนผูบรหิาร



ผลที่ไดรบั หลังการทดลอง (BMI)

n(%) ผอม ปกติ อวนระดบัที่ 1 อวนระดบัที่ 2 อวนระดบัที่ 3n(%) ผอม ปกต อวนระดบท 1 อวนระดบท 2 อวนระดบท 3

50(100%) 2(4.0%) 16(32.0%) 8(16.0%) 21(42.0%) 3(6.0%)

ผอม (ต่าํกวา 18.49) 2(4.0%) 2(100.0%)

ป ิ (18 50 22 99) 11(22 0%) 11(100 0%)

กอน

ปกติ (18.50-22.99) 11(22.0%) 11(100.0%)

อวนระดบัที ่1 (23.00-24.99) 13(26.0%) 5(38.5%) 8(61.5%)

อวนระดบัที ่2 (25.00-29.99) 16(32.0%) 16(100.0%)

อวนระดบัที ่3 (30.00 ขึน้ไป) 8(16.0%) 5(37.5%) 3(62.5%)

n (sd) t-value p-value

น้ําหนัก (อวนระดับที่ 1 ขึ้นไป) กก.

x d

หลัง( )

   กอนการทดลอง 37 73.01 -1.62(3.32) 2.973 0.005*

   หลังการทดลอง 37 71.39

เสนรอบเอว (อวนลงพง นิ้ว

หลง

เสนรอบเอว (อวนลงพุง 
ชาย36 นิ้วหญิง 32 นิ้ว ขึ้นไป)

นว

   กอนการทดลอง 19 38.64 -1.87(1.67) 4.887 <0.001*

   หลังการทดลอง 19 36.77

หมายเหต ุ

*ในกลุมเสีย่ง น้ําหนกั/เสนรอบเอว หลังการทดลอง นอยกวา
กอนการทดลอง อยางมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ p-value < 0.05

กอน



การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารประกาศเปนนโยบาย (องคกรตนแบบ)
-เมนูอาหารประชุม “ประชุมไดผล คนไดสุขภาพ”

ั ใ ั ็ ั-ออกกําลังกายในสํานักงาน “เดินเร็ว 16.00 น.ทุกวัน”
-ชั่งน้ําหนักและวัดรอบเอว  ทุก 3 เดือน
-ชมรมจริยธรรม ทําสมาธิ ฝกหายใจชา
ป  / ํ ั /โ โ / -ประกวดบุคคลตนแบบ/คําขวญั/โลโก/เพลงดานสุขภาพ



ปจจัยหลกัความสาํเร็จ
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ

ผูบริหารนําไปขยายผลในกลุมบุคลากรในองคกร และประชาชน เชน 
รพศ.สรรพสิทธิประสงค รพร.เดชอุดม, รพ.เขมราฐ, รพ.วารินชําราบ

2. มีขอมูลการตรวจสุขภาพประชาชน

่

ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปทุกตําบล 
มีขอมูลกลุมเสี่ยงที่จะนํามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. การมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

่

สนับสนุนงบตรวจสุขภาพ+ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สรางสวนสุขภาพ จัดหาเครือ่งออกกําลังกาย  ฯลฯ

4. อสม. เปนแกนนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. องคกรภายนอกสนใจรวมดําเนินการ

ผูวาฯสนับสนุนใหองคกรอื่นดําเนินการ ตย.หนวยงานที่ดําเนินการ 
เชน สํานักวัฒนธรรมจังหวัด ศนยการศึกษานอกโรงเรียน

6. สปสช.สนับสนุนงบประมาณ
7. ทีมวิทยากรที่ปรึกษา

เชน สานกวฒนธรรมจงหวด  ศูนยการศกษานอกโรงเรยน

จาก ภาควิชาอายรศาสตร คณะแพทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจาก ภาควชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทยาลย 
โดย รศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน และคณะ

8. ทีมวิทยากรจังหวัด
จาก ศนยอนามัยที่ 7, รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพช.,จาก ศูนยอนามยท 7, รพ.พระศรมหาโพธ รพช.,
สสอ.,  สอ. , และสสจ.



ความภูมใิจ

ศูนยอนามัยที่ 7 ใหสสจ.อุบลราชธานี ไปจัดนิทรรศการตลาดนัดความรู
มหกรรมคนไทยไรพุงที่โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯุ ุ

     ไดรับรางวลั Popular vote เปนเงิน 10,000 บ.

่ผูวาฯ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.ในทุกองคกร



ความภูมใิจ
สสจ.อนุมัติงบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคคลตนแบบดานสุขภาพ  
ํ-อบรมวิทยากรจํานวน 200 คน

-อบรมบุคลากรสาธารณสุขทุกคน
   (2,000 คน 20 รุนๆละ 100 คน)



นพ วฒิไกร มงหมาย (บคคลตนแบบที่เราภมิใจ)นพ.วุฒไกร มุงหมาย  (บุคคลตนแบบทเราภูมใจ)
มอบรางวัลหนึง่ในบุคคลตนแบบ


