แบบรายการคําขอประเมินผลงาน
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวน
ดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ของ
ชื่อ นางนงพะงา ศิวานุวัฒน.
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชํานาญการ .
ตําแหนงเลขที่ ๔๔๖.
กลุมพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมควบคุมปองกัน
การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที่ ๔35
กลุมบริหารยุทธศาสตร
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

แบบรายการประกอบคําขอประเมินผลงาน

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ(DPAC Quality)
ของ
ชื่อ นางนงพะงา ศิวานุวัฒน.
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชํานาญการ
ตําแหนงเลขที่ ๔๔๖
กลุมพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมควบคุมปองกัน
การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที่ ๔35
กลุมบริหารยุทธศาสตร
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ 2558
สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ 80 % (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสัดสวนของงาน)
ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) นายวัฒนา อัมพรพันธสกุล สัดสวนของผลงาน 20 %
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปน การพั ฒ นารูป แบบ (Model Developement) การสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการ
ออกกํ า ลั ง กายในโรงเรี ย น โดยการศึ ก ษาและพั ฒ นาตามกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory action research) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณ การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลัง
กาย และพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งนี้ เพื่อใหโรงเรียนสามารถติดตาม
และแกไขนักเรียนที่มีภาวะอวนดวยการออกกําลังกาย การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะเตรียมการ
การประชุมชี้แจงโรงเรียนที่สามารถเขารวมโครงการได และรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนสวนใหญใช
รถยนต โดยสารเปนพาหนะ สวนนอยที่เดินและปนจักรยานไปและกลับจากโรงเรียน นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งเดิน
ออกกําลัง วิ่งเลน ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือเลนเกมสที่มีการเคลื่อนที่อยางเต็มที่ สวนใหญไดนั่งดูโทรทัศน/เลน
เกมคอมพิวเตอรติดตอกันนานกวา 2 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะอวนของเด็กวัยเรียน แต
กิจกรรมที่ตองออกแรง/ออกกําลังในระดับหนัก ปานกลาง โดยใชระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีจํานวนไมถึง
ครึ่ งหนึ่ ง ซึ่ งไม เพี ย งพอตามข อแนะนํ าเด็ กไทยแข็ งแรงเพื่ อสุ ขภาพและจั ด การลดน้ํ าหนั ก ตามกลุม วั ย เด็ ก ที่
เหมาะสมสําหรับคนไทย พ.ศ.2553 และรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพกับกลุมผูบริหารและคณะครู ผลการศึกษา
พบวา รูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวนมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่โรงเรียนจัดวางนโยบายและรูปแบบที่
นักเรียนปฏิบัติไดตามความชอบและความถนัดของตนเอง การวิจัยระยะที่ 2 และ 3 ระยะวิจัยและพัฒ นา ใช
วิธีการประชุมชี้แจง ประชุม AIC และการสัมภาษณกับผูบริหารสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ
เชิงพรรณา และขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อจัดทําแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวน และวิเคราะหรูปแบบการดําเนินงานวงจรคุณภาพ (Quality Circle)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนสถิติพื้นฐานใชอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive
statistics) เปนสถิติที่บรรยายลักษณะของขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ
ผลการวิจัยไดขอเสนอแนะการออกกําลังกายของเด็กอวนในโรงเรียนโดยการจัดทําแผนพัฒนา และแผน
ประจําป ให ส อดคลองกั บ สภาพปจ จุบั น ป ญ หาและความตองการของโรงเรีย น ชุมชน และท องถิ่ น ควรมี การ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรการออกกําลังกายของเด็กอวนใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติได
จริงในชี วิต ประจําวัน กําหนดทิ ศทางการพั ฒ นาให ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด กิ จกรรมการ โดยมีการประเมิ น
รวมกันระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง พรอมทั้งนําผลมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาดังกลาว มีการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพเด็ก
อ วนด วยการออกกํ าลั งกายในโรงเรี ย น ณ โรงเรีย นในเขตจังหวัดนนทบุ รี โดยบูร ณาการรวมกับ โรงพยาบาล
บางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพกลุมวัยโดยเฉพาะกลุมวัยเรียน ไดกําหนดใหความชุกของภาวะอวนในเด็กนักเรียนและไมเกินรอยละ 10
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออก
กําลังกายในโรงเรียน ภายใตโครงการพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality)

-๒6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวน
6.2 ทราบสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเด็กนักเรียนในโรงเรียน
6.3 เพื่อใหเด็กนักเรียน ผูปกครอง และคุณครู มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
7. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียนครั้งนี้
มีขอบเขตของการดําเนินงานดังตอไปนี้
- ขอบเขตดานพื้นที่หรือสนามศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หองประชุม หองเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา
โรงยิม และลานอเนกประสงคหรือพื้นที่วางในบริเวณโรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทย โรงเรียน
นันทวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง
- ขอบเขตดานผูเขารวม ผูเขารวมในการศึกษานี้ ประกอบดวย ผูบริหาร คณะครู นักเรียน และผูปกครอง
ของนักเรียนที่เขารวมโครงการในโรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทย โรงเรียนนันทวรวิทย โรงเรียน
เทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบาํ รุง สมัครใจเขารวมโครงการ
ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ดังนี้
1. ดานการศึกษาและวิเคราะหทราบสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเด็กนักเรียนในโรงเรียน
พระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียน
บางบัวทองราษฎรบํารุง
2. ดานการพั ฒ นารูป แบบการดําเนิ น งานส งเสริมสุขภาพเด็ กอ วนดวยการออกกํ าลังกายในโรงเรียน ผู วิจั ยใช
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)
3. ดานการพัฒนาศักยภาพผูเขารวมวิจัย เพื่อสรางความรูความเขาใจในประเด็นที่จะพัฒนา แบงออกเปน 3 กลุม
ดังนี้
3.1 กลุมครู กําหนดขอบเขต เกี่ยวกับความสําคัญในการออกกําลังกายของเด็กอวน ของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาป ที่ 4-6 ในโรงเรี ย นพระแม ส กลสงเคราะห โรงเรีย นดรุณ วิท ย ศึ กษา โรงเรีย นนั น ทนวรวิ ท ย
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง และการมีสวนรวม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
และตระหนักถึงความจําเปนในการสงเสริมใหนักเรียนเพิ่มกิจกรรมการออกกําลังกายในโรงเรียน โดยการประชุม
ชี้แจง
3.2 กลุมนักเรียน กําหนดขอบเขตการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญในการออกกําลังกาย
และโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ในโรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทย
ศึกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง ในการจัดการ
ตนเอง (Self management) และทักษะกลไก และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจ และตระหนักถึงความจําเปน รวมไปถึงเกิดแรงจูงใจในการออกกําลังกายในโรงเรียนโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3.3 กลุมผูปกครอง กําหนดขอบเขต เกี่ยวกับความสําคัญในการเพิ่มกิจกรรมออกกําลังกายของเด็กใน
โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และ
โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง และกระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
และตระหนักถึงความจําเปนในการสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกาย

-๓4. ดานการเก็บรวบรวมขอมูลและการบันทึกขอมูล มี 2 วิธี ไดแก วิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ
4.1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ใชการสํารวจสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเด็กอวนใน
โรงเรียน
4.2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการจัดประชุม AIC การประชุมชี้แจง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
5. ดานการประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ใชรวมกันทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหคาเฉลี่ย
5.2 การวิเคราะห ขอมู ล เชิงคุ ณ ภาพโดยวิเคราะห SWOT และวิ เคราะห รูป แบบการดํ าเนิ น งานวงจร
คุณภาพ (Quality Circle) และเขียนขยายความในเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
6. ดานการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลใชวิธีการตรวจสอบโดยการสังเกตอยางตอเนื่อง และการตรวจสอบ
สามเสาดานวิธีการรวมรวมขอมูล
ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลาในการวิจัย จํานวน 9 เดือน ตั้งแต เดือน มิถุนายน 2557- กุมภาพันธ 2558
แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ จํานวน 1 เดือน (1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2557)
ระยะที่ 2 ระยะวิจัย จํานวน 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)
ระยะที่ 3 ระยะพัฒนา จํานวน 1 เดือน (1 มกราคม – 31 มกราคม 2558)
ระยะที่ 4 ระยะวิเคราะหและสรุปผล จํานวน1 เดือน (1 กุมภาพันธ-28 กุมภาพันธ 2558)
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ
เปนการศึกษาสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเด็กนักเรียนในโรงเรียน ภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ มีบทบาทอยางไร
ระยะที่ 2 ระยะวิจัย และ ระยะที่ 3 ระยะพัฒนา
การศึกษาระยะที่ 2 และ 3 เปนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายของ
เด็กอวนในโรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละ
หาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง โดยศึกษา ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน
2. ผลของการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวนในโรงเรียน ใน 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 การมีสวนรวมของผูปกครองและครูในการขับเคลื่อนการดําเนินงานแกไขปญหาเด็กอวนในโรงเรียน
2.2 แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการออกกําลังกายและโภชนาการในโรงเรียน
ระยะที่ 4 ระยะวิเคราะหและสรุปผล
ระยะนี้เปนการวิเคราะห และสรุปผล ในภาพรวมตลอดทั้งโครงการ รวมไปถึงการจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ
8. กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) แบงเปน
1. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2. ผูปกครองนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 – 6

-๔9. กลุมตัวอยาง (Sample Size) แบงเปน
1. ผูบริหารโรงเรียน 5 แหงในเขตอําเภอบางบัวทอง อยูในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของศูนยอนามัยที่ 1
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการคัดเลือกผู บริหารโรงเรียน คัด เลือกจากผูที่ดํารงตําแหน งเป นผูอํานวยการ/รักษาการ
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือครูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ใหเปนผูตอบขอมูลการสงเสริม
สุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน จํานวน 1 คน/โรงเรียน
2. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่น้ําหนักเกินเกณฑ จํานวน 117 คน
3. ผูปกครองนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่น้ําหนักเกินเกณฑ จํานวน 117 คนประกอบดวย
โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และ
โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง
การสุมตัวอยาง เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ตามความสมัครใจของโรงเรียนมี่เขารวมโครงการ
การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติเพื่อแจกแจงขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหการวิจัยเปนไป
อยางมีระบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนสถิติพื้นฐานใชอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ โดยใชสถิติพรรณนา
(Descriptive statistics) ที่บรรยายถึงลักษณะของขอมูลเฉพาะกลุมนั้น ๆ โดยไมสรุปอางอิงไปยังประชากรกลุม
อื่น ๆ เปนสถิติที่บรรยายลักษณะของขอมูล เชน คาเฉลี่ย รอยละ เปนตน
10. ผลการดําเนินงาน / ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการศึกษาและพัฒนาตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory action research) ในโรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทนว
รวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง เพื่อสรางความรูความเขาใจในประเด็นที่
จะพัฒนา แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมครู กลุมนักเรียน กลุมผูปกครอง กําหนดขอบเขต เกี่ยวกับความสําคัญ
ในการออกกําลังกายของเด็กอวน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความจําเปนในการสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนใหออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
การพัฒนารูปแบบ (Model Developement) การออกกําลังกายของเด็กอวนดวยการออกกําลังกายใน
โรงเรียน โดยบูรณาการรวมกับโรงพยาบาลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทําใหทราบสถานการณ
การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 4-6 ดานการพัฒนารูปแบบการออกกําลัง
กายของเด็กอวน ดานการพัฒนาศักยภาพผูเขารวมวิจัยเพื่อใหโรงเรียนสามารถติดตามและแกไขนักเรียนที่มีภาวะ
อวนดวยการออกกําลังกาย ตลอดจนเพื่อใหเด็กนักเรียน ผูปกครอง และคุณครู มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพเด็ก
อวนดวยการออกกําลังกายได การเก็บขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม -พฤศจิกายน 2558 โดยการสัมภาษณ ตรวจ
สุขภาพรางกายดวยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และสัมภาษณพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
จํานวน 117 คน ผลการศึกษานําเสนอตามประเด็นตอไปนี้
10.1ขอมูลโรงเรียน
10.2 สถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
10.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวน
10.4 อภิปรายผลการศึกษา
10.1 ขอมูลโรงเรียน
10.1.1.โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห
โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห เปนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนไดเป ดทํ าการสอนวิชาสามัญ เป ดสอนตั้งแตระดับการศึกษา
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย วิสัยทัศน (Vision) นักเรียนโรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหมีคุณธรรม จริยธรรม

-๕รักการเรียนรู ครูมีคุณ ภาพตามมาตรฐานวิช าชี พ เป น สังคมแห งการเรีย นรู การบริห ารจัดการมี ป ระสิทธิภ าพ
พรอมพั ฒ นาสู ระดับ สากลบนพื้ น ฐานความเปน ไทย พัน ธกิจ (Mission) พั ฒ นาผู เรียนใหมีคุณ ธรรม จริย ธรรม
ความรูความสามารถและทักษะการดํารงชีวิต สงเสริมและพัฒ นาบุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชี พ
สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสูความเปนสากล พัฒนาโรงเรียนให
เปนสังคมแหงการเรียนรู และสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพผูเรียน สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพ สงเสริม
คุณภาพการศึกษาสูความเปน สากล พัฒ นาสถานศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู และสงเสริมกิจกรรมตอบสนอง
นโยบาย จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
10.1.2.โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา
โรงเรียนดรุณวิทยศึกษากอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2503 โดย "ครูอัมพัน สุขมะโน" แรกเริ่มเปดทํา
การสอน มีครูจํานวน 5 คน นักเรียนจํานวน 55 คน และอาคารเรือนไมหนึ่งหลัง ปจจุบัน โรงเรียนดรุณวิทย
ศึกษาไดดําเนินการสอนมากวา 51 ป โดยเปดสอนระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล และ ประถมศึกษา เปดสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานธุรการการเงิน ดานบุคลากร และดานอาคารสถานที่ ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
(การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA)
ปรัชญาโรงเรียน เรียนใหรูชัด ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
วิสัยทัศน คุณภาพไดมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝใจเศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ลดมลพิษสิ่งแวดลอม พรอมสูสากล
10.1.3.โรงเรียนนันทนวรวิทย
เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงแรกของอําเภอบางบัวทอง เปดสอนทําการตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึง
ระดั บ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต น มีโครงสรางการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก กลุมบริห ารงานวิช าการ กลุมบริห าร
งบประมาณ กลุ มทรัพยากรบุ คคล กลุมบริห ารงานทั่ วไป ผูบ ริห ารยึด หลักการบริห ารโดยใชโรงเรีย นเป น ฐาน
วิสัยทัศน มี ความรูคูคุณ ธรรม เทาทั นเทคโนโลยีเปนคนดีศรีสังคม มีคานิยาพอเพียง เทียบเคียงสากล พั นธกิจ
พัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐาน เปาหมาย เพื่อพัฒนาจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล พัฒ นาบุคคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบั ติ
หนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเปนประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีนิสัยใฝรู มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
รูจักแกปญหาไดอยางมีสติ มีผลการเรียนที่ไดมาตรฐาน พั ฒ นาสถานศึกษาใหมีภู มิทัศนสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และใหชุมชน ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.1.4 โรงเรียน วัดละหาร เทศบาล
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลโสนลอย อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ติดถนนสายบางกรวย – ไทรนอย มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร 3 งาน ซึ่งเปนที่ของวัดละหารมี
เจ าอาวาสวัดละหารและรองเจ าคณะจั งหวัด นนทบุ รีเป น ผู อุป การะโรงเรีย น อาณาเขตของโรงเรีย นติดตอกั บ
สถานที่ใกลเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดชุมชนวัดละหาร ทิศใต ติดโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออก
ติดวัดละหาร ทิศตะวันตก ติดถนนบางกรวย-ไทรนอย
ขอมูลนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

-๖วิสัยทัศน การเรียนการสอนเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม รักษความเปนไทย การศึกษากาวไกลสูสากล
ชุมชนรวมใจ บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.1.5 โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง
เริ่มตนนับแตชุมชนบางบัวทอง ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2496
ในนาม โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง กระทั่ง วันที่ 26 เมษายน 2527 บางบัวทองมูลนิธิ ไดรับโอนกิจการมา
ดําเนินการปจจุบัน โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง เปนโรงเรียนเอกชนอยูในความดูแลของ บางบัวทองมูลนิธิ
เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปดสอนวิชาภาษาจีนกลางสาหรับนักเรียน
ทุกคน จนถึงปจจุบัน
วิสัยทัศน คุณธรรมนาความรู เชิดชู ระชาธิปไตย หางไกลสารเสพติด ผูกมิตรกับชุมชน แยบยลดานกีฬา
พาภาษาจีน
โรงเรี ย นเอกชน รั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1-6 เป ด สอนภาษาจี น และวิ ช าสามั ญ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทโรงเรียน สังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษาเปนโรงเรียน
เอกชน รับตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 เปดสอนภาษาจีนและวิชาสามัญ
10.2 สถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
ผลการสํารวจสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย เปนดังนี้
จากการสํารวจสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย มี 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระแม
สกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โรงเรียนบางบัวทอง
ราษฎรบํารุง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 117 คน พบดังนี้ คือ
ตารางที่ 1 รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ จําแนกตามหนวยงาน (โรงเรียน)
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโรงเรียน
จํานวนนักเรียน (คน)
พระแมสกลสงเคราะห
31
ดรุณวิทยศึกษา
17
นันทนวรวิทย
20
เทศบาลวัดละหาร
28
บางบัวทองราษฎรบํารุง
21
รวมทั้งสิ้น
117

รอยละ
26.5
14.5
17.1
23.9
17.9
100

จากตารางที่ 1 พบวา รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมากที่สุด คือ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห
คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง คิดเปนรอย
ละ 23.9 และ 17.9 ตามลําดับ

-๗ตารางที่ 2 รอยละของชวงอายุของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
อายุ (ป)
9-10
11-12
13-14
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
55
56
6
117

รอยละ
47.0
47.9
5.1
100

จากตารางที่ 2 พบวา รอยละชวงอายุของนักเรียนที่มีมากที่สุดคือ 11-12 ป คิดเปนรอยละ 47.9
รองลงมาคือชวงอายุ 9-10 ป และ 13-14 ป คิดเปนรอยละ 47.0 และ 5.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 รอยละเพศของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
55
62
117

รอยละ
47.0
53.0
100

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนหญิงมีความสนใจในการเขารวมโครงการมากกวานักเรียนชาย
ตารางที่ 4 รอยละของระดับชั้นเรียนที่เขารวมโครงการ
ระดับชั้นเรียน
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
4
41
32
40
117

รอยละ
3.4
35
27.4
34.2
100

จากตารางที่ 4 พบว า ร อ ยละของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 มี ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 35
รองลงมาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ5 คิดเปนรอยละ 34.2 และ 27.4 ตามลําดับ

-๘ตารางที่ 5 รอยละรายไดตอเดือนของครอบครัวนักเรียนที่เขารวมโครงการ
รายได/เดือน (บาท)
ต่ํากวา 5,000
5,001-9999
10,000-14,999
15,000-19,999
20,000-24,999
25,000-29,999
30,000-34,999
35,000-39,999
40,000 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
12
16
18
9
19
11
7
9
16
117

รอยละ
10.3
13.7
15.4
7.7
16.2
9.4
7.7
6.0
13.7
100

จากตารางที่ 5 พบว า รายได ข องครอบครั ว นั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการ พบมากที่ สุ ด คื อ
20,000-24,999 บาทต อ เดื อ น คิ ด เป น ร อ ยละ 16.2 รองลงมาคื อ 10,000-14,999 บาทต อ เดื อ นและ
40,000 บาทตอเดือนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 15.4 และ 13.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 รอยละของศาสนาของเรียนที่เขารวมโครงการ
ระดับชั้นเรียน
ศาสนาพุทธ
อิสลาม
คริสต
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
114
2
1
117

รอยละ
97.4
1.7
9
100

จากตารางที่ 6 พบวา รอยละของนักเรีย นที่นับ ถือศาสนาพุท ธ พบมากที่สุดคิดเปน รอยละ 97.4
รองลงมาคือศาสนาอิสลามและคริสต คิดเปนรอยละ 1.7 และ 9 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 รอยละของปริมาณที่นองกินผัก/วัน
ปริมาณที่นองกินผัก/วัน
(สวน)
1
2
3
4
5 สวนขึ้นไป
ไมกิน/กินนอยกวา 1 สวน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

22
28
34
17
5
11
117

18.8
23.9
29.1
14.5
4.3
9.4
100

-๙จากตารางที่ 7 พบวา ปริมาณที่นักเรียนกินผัก/วันมากที่สุดคือ 3 สวนตอวัน คิดเปนรอยละ 29.1
รองลงมาคือ 2 สวน/วัน และ 1 สวน/วัน คิดเปนรอยละ 23.9 และ 18.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 จํานวนวันที่นองกินผลไม/สัปดาห
จํานวนวัน
1
2
3
4
5
6
7
ไมแนใจ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)
7
13
22
12
11
10
27
15
117

รอยละ
6.0
11.1
18.8
10.3
9.4
8.5
23.1
12.8
100

จากตารางที่ 8 พบวา จํานวนวันที่นักเรียนกินผลไม 7 วัน/สัปดาห (ทุกวัน) มากที่สุด คิดเปนรอยละ
23.1 รองลงมาคือ กินผลไม 3 วัน/สัปดาห และ 2 วัน/สัปดาห คิดเปนรอยละ 18.8 และ 11.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 ปริมาณผลไมที่นักเรียนกิน/วัน
ปริมาณผลไมที่นักเรียน
กิน/วัน (สวน)
1
2
3
4
5 สวนขึ้นไป
8
9
ไมกิน/กินนอยกวา 1 สวน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

23
23
26
13
23
1
1
7
117

19.7
19.7
22.2
11.1
19.7
0.9
0.9
6
100

จากตารางที่ 9 พบวา จําปริมาณผลไมที่ นั กเรียนกิน /วัน มากที่ สุดคือ 3 สวน คิดเปน รอยละ 22.2
รองลงมาคื อ กิ น ผลไม 2 ส ว นต อ วั น 1 ส ว นต อ วั น และ 5 ส ว นขึ้ น ไปต อ วั น ในปริ ม าณ ที่ เ ท า กั น
คิดเปนรอยละ 19.7

- ๑๐ ตารางที่ 10 ในชวง 7 วันที่ผานมานักเรียนไดเดินไปและกลับจากโรงเรียนเปนเวลากี่วันตอสัปดาห
นองเดินไป-กลับจาก
โรงเรียน(วัน/สัปดาห)
0-3
4-6
7
ไมไดเดิน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

8
9
10
90
117

6.8
7.7
8.5
76.9
100

จากตารางที่ 10 พบวา ในชวง 7 วันที่ผานมาสวนใหญนักเรียนไมไดเดินไปและกลับจากโรงเรียนคิดเปน
รอยละ 76.9 สวนนอยที่เดินไปและกลับจากโรงเรียน
ตารางที่ 11 ในชวง 7 วันที่ผานมาระยะเวลาที่นักเรียนไดเดินไปและกลับจากโรงเรียน เปนเวลานาน (นาทีตอวัน)
ระยะเวลาที่นักเรียนเดิน
ไป-กลับจากโรงเรียน
(นาที/วัน)
0-30
31-60
60 นาทีขึ้นไป
ไมทราบระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

14
3
6
94
117

12.0
2.6
5.1
81.3
100

จากตารางที่ 11 พบวา ในชวง 7 วันที่ผานนักเรียนสวนใหญไมไดเดินไปและกลับจากโรงเรียนคิดเปน
รอยละ 81.3 สวนนอยที่เดินไปและกลับจากโรงเรียนประมาณ 30 นาทีตอวัน
ตารางที่ 12 ในช ว ง 7 วั น ที่ ผ า นมาระยะเวลาที่ นั ก เรี ย นได ป น จั ก รยานไปและกลั บ จากโรงเรี ย น
เปนเวลากี่วันตอสัปดาห
ระยะเวลาที่นักเรียนปน
จักรยานไป-กลับจาก
โรงเรียน (วัน/สัปดาห)
0-3
4-6
7 วัน
ไมไดปนฯ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

13
7
6
91
117

11.1
6.0
5.1
77.7
100

- ๑๑ จากตารางที่ 12 พบว า ในช ว ง 7 วัน ที่ ผ านมานั กเรีย นส ว นใหญ ไม ได ป น จั กรยานไปและกลั บ จาก
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 77.7 สวนนอยที่ปน จักรยานไปและกลับจากโรงเรียน
ตารางที่ 13 ระยะเวลาที่นักเรียนไดปนจักรยานไปและกลับจากโรงเรียนตอวัน
ระยะเวลาที่นักเรียนปน
จักรยานไป-กลับจาก
โรงเรียน (นาที/วัน)
0-30
31-60
60 นาทีขึ้นไป
ไมทราบระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

9
6
6
96
117

7.7
5.1
5.1
82.1
100

จากตารางที่ 13 พบวา สวนใหญนักเรียนไมทราบระยะเวลาในการปนจักรยานไปและกลับจากโรงเรียน
คิดเปนรอยละ 82.1
ตารางที่ 14 ในชวง 7 วันที่ผานมานักเรียนไดออกกําลัง วิ่งเลน วายน้ํา ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือเลนเกมที่
มีการเคลื่อนที่อยางเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแรง/ออกกําลังมากและทําใหนองรูสึกเหนื่อยมาก เหงื่อ
ออกมาก โดยหายใจแรงและเร็ว หรือหายใจไมทัน หรือหอบเปนเวลากี่วันระยะเวลาเทาไร
ระยะเวลาในการออกกําลัง
(นาที/วัน)
0-19
20-59
ไมไดออกกําลัง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

26
52
39
117

22.2
44.4
33.3
100

จากตารางที่ 14 พบวา สวนใหญนักเรียนออกกําลัง วิ่งเลน วายน้ํา ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือเลน
เกมที่มีการเคลื่อนที่อยางเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแรง/ออกกําลังมากและทําใหนักเรียนรูสึกเหนื่อย
มาก เหงื่อออกมาก โดยหายใจแรงและเร็ว หรือหายใจไมทัน หรือหอบเปนเวลา คิดเปนรอยละ 44.4

- ๑๒ ตารางที่ 15 ในชวง 7 วันที่ผานมานักเรียนไดออกกําลัง วิ่งเลน วายน้ํา ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือเลนเกมที่
มีการเคลื่อนที่ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแรง/ออกกําลังพอประมาณ ทําใหนักเรียนรูสึกคอนขางเหนื่อยหรือ
เหนื่ อยกวาปกติพอควร เหงื่อซึ ม โดยหายใจเร็วกวาปกติ เล็กน อย หรือหายใจกระชั้น เป น ระยะเวลานาน/
สัปดาห
ระยะเวลาในการออกกําลัง
(นาที/สัปดาห)
0-29
30-59
60 นาทีขึ้นไป
ไมไดออกกําลัง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

39
32
18
38
117

33.3
18.8
15.4
32.5
100

จากตารางที่ 15 พบวา ในชวง 7 วันที่ผานมานองไดออกกําลัง วิ่งเลน วายน้ํา ถีบจักรยาน เลนกีฬา
หรือเลนเกมที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแรง/ออกกําลังพอประมาณ ทําใหนักเรียนรูสึกคอนขาง
เหนื่อยหรือเหนื่อยกวาปกติพอควร เหงื่อซึม โดยหายใจเร็วกวาปกติเล็กนอย หรือหายใจกระชั้น เปนระยะเวลา
นาน 30 นาที/สัปดาห คิดเปนรอยละ 33.3
ตารางที่ 16 ในชวง 7 วันที่ผานมา นักเรียนไดมีการออกกําลังฝกความแข็งแรงของกลามเนื้ออยางเปนเรือ่ งเปน
ราว เชน ยกน้ําหนัก วิดพื้น ดึงขอ ซิตอัพ เลนบาร ฯลฯ เปนเวลากี่วันตอสัปดาห
ระยะเวลาฝกความแข็งแรง จํานวนนักเรียน (คน)
ของกลามเนื้อ (วัน/สัปดาห)
0-3
50
4-6
20
7 วัน
5
ไมไดทํา
42
รวมทั้งสิ้น
117

รอยละ
42.7
17.1
4.3
35.9
100

จากตารางที่ 16 พบวา ในชวง 7 วันที่ผานมา นักเรียนสวนใหญไดมีการออกกําลังฝกความแข็งแรงของ
กลามเนื้ ออยางเป น เรื่องเป น ราว เช น ยกน้ํ าหนั ก วิดพื้น ดึ งขอ ซิต อัพ เล น บาร ฯลฯ เป น เวลา 3 วัน ต อ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 42.7

- ๑๓ ตารางที่ 17 ในชวง 7 วันที่ผานมานักเรียนไดมีการทํากายบริหาร ยืดเหยียดกลามเนื้ออยางเปนเรื่องเปนราว
เชน การกมแตะพื้น แตะปลายเทา การเอียงตัว เอียงศรีษะ หมุนไหล หมุนตัว ฯลฯ เปนเวลากี่วันตอสัปดาห
ระยะเวลายืดเหยียด
กลามเนื้อ(วัน/สัปดาห)
0-3
4-6
7 วัน
ไมไดทํา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

48
32
3
34
117

41.0
27.4
2.6
29.0
100

จากตารางที่ 17 พบว า ในช ว ง 7 วัน ที่ผานมานั กเรีย นสว นใหญ ไดมีก ารทํากายบริห าร ยืดเหยีย ด
กลามเนื้ออยางเปนเรื่องเปนราว เชน การกมแตะพื้น แตะปลายเทา การเอียงตัว เอียงศรีษะ หมุนไหล หมุน
ตัว ฯลฯ เปนเวลา 3 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 41.0
ตารางที่ 18 ในชวง 7 วันที่ผานมา เฉพาะชวงวันธรรมดา (ไมนับรวมเสาร-อาทิตย) ระหวางอยูที่บานนักเรียน
ไดนั่งดูโทรทัศน/เลนเกมคอมพิวเตอร ติดตอกันนานกวา 2 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลากี่วัน/สัปดาห
ระยะเวลาในดูTVเลนเกมส
(วัน/สัปดาห)
0-3
4-6
7 วัน
ไมไดทํา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน (คน)

รอยละ

33
42
7
35
117

28.2
35.9
6.0
29.9
100

จากตารางที่ 18 พบวาชวง 7 วันที่ผานมาเฉพาะชวงวันธรรมดา (ไมนับรวมเสาร-อาทิตย) ระหวางอยู
ที่บ านนักเรียนไดนั่ งดูโทรทั ศน /เลน เกมคอมพิ วเตอร ติด ตอกัน นานกวา 2 ชั่วโมงตอวัน เป น เวลา 4-6 วัน /
สัปดาห คิดเปนรอยละ 35.9
10.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวน
จากผลการศึกษารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียนพระแม
สกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัว
ทองราษฎรบํารุง ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ไดนํามาวิเคราะห นําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนารูปแบบเด็ก
อวนดวยการออกกําลังกาย ดังนี้

- ๑๔ การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปน
ปญหาสาคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายดังนี้
Strengths - จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
Opportunities - โอกาสที่จะดาเนินการได
Threats - อุปสรรค ขอจากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดาเนินงานขององคการ
วิเคราะห SWOT ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปจจัยภายในโรงเรียน
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
1.ครูทุกคนมีความรูความสามารถ มีคุณวุฒิและ
1. ครูมีภาระงานมากทําใหการปฏิบัติงานดาน การ
ประสบการณสูง สามารถจัดการเรียนการสอนที่ เนน เรียนการสอนไมเต็มที่
ผูเรียนเปนสําคัญได
2. ครูขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
2.ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. โรงเรียนควรปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเอกสาร ระบบ
3.ครูมีความขยัน เสียสละ มีคุณธรรม มีการทํางาน ขอมูลสารสนเทศงานงบประมาณและ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ
เปนทีม
ใหมีความชัดเจนโปรงใส ตรวจสอบได เกิดความ
4. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสรางและกําหนด
สะดวกในการคนหา ใหถูกตองเปนปจจุบันเอื้อตอการ
ผูรับผิดชอบในการบริหารดําเนินการอยางเปน ระบบ บริหารและ พัฒนาสถานศึกษา
ชัดเจน
4. คุณภาพผูเรียนดานการอานเขียนคิดวิเคราะห
5.มีการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรใหกาวหนาอยู และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติยังต่ํา
เสมอ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ วัดผล
6.ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ประเมินผลยังไมเปนระบบ
รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย มีความสุภาพ มี
อัธยาศัยไมตรี มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย มี ความ
รับผิดชอบ รักงานดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ปจจัยภายนอกโรงเรียน

โอกาส
1. ผูบริหารทองถิ่น ชุมชน ผูปกครองใหความ รวมมือ
และใหการสนับสนุนเปนอยางดี
2.มีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย
3.การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย
4. ทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา ดานเครือขายการ
เรียนรู และสิ่งที่เอื้อตอการศึกษาคนควา เรียนรู ดวย
ตนเอง
5. ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มูลนิธิและภาคเอกชนใหการชวยเหลือในดานการ จัด
กิจกรรมไดรับความรวมมือจากวิทยากร

อุปสรรค
1.สถานศึกษามีบริเวณที่จํากัดอยูติดถนนมีรถวิ่ง
พลุกพลานเสียงดัง ตัวอาคารมีเหลี่ยม มุม เสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ
2.ครูตองใชเสียงที่คอนขางดัง ถามีกิจกรรม หรือพิธี
รื่นเริง ครูตองยุติการ สอน เพราะนักเรียนไมมีสมาธิ
และเสียงดัง รบกวน
3.สภาวะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและการ ดูแล
เมื่อเด็กอยูที่บาน ซึ่งสวนใหญมีอาชีพ คาขาย และ
รับจาง และบางคนอาศัยอยูกับ ญาติ จึงตองอาศัย
ความชวยเหลือจากโรงเรียน และขาดการดูแลเอาใจ
ใสในดานการเรียน

- ๑๕ การพั ฒ นารู ป แบบการออกกํ าลั งกายของเด็ ก อ ว น ทํ าให โ รงเรี ย นเกิ ด ระบบการขั บ เคลื่ อ นผ านภาคี
เครือขายที่ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมวัยเรียน รวมทั้ง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอ
การมีสุขภาพดี ตามหลักการเสนทางชีวิตและสุขภาพ (Life course Approach) ซึ่งอาศัยหลักการขับเคลื่อนงาน
เพื่อใหบรรลุตอเปาหมายการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เรียกวา ระบบ A2IM มีรายละเอียดดังนี้
๑) การเฝาระวัง/คัดกรอง (Assessment) เปนการคนหาความเสี่ยงสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และ
ปจจัยเอื้อดานบวกที่ชวยสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีสุขภาพดี อยูในสภาพแวดลอมที่ดี
๒) การสื่อสาร เปนปากเปนเสียงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocacy) โดยตองดําเนินการทั้งใน
ระดับนโยบาย ระดับภาคีเครือขาย และสงตอถึงระดับประชาชนกลุมวัยเรียน
๓) การใสกิจกรรมที่ชวยลดและกําจัดปจจัยเสี่ยง สงเสริมความเปนเลิศ (Intervention) ตามสภาพปญหา
ของพื้นที่
๔) การบริหารจัดการ (Management) ระบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมผานเครือขายทุก
ระดับ ทั้งระดับนโยบายของโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
อยางไรก็ตาม กระบวนการของ A2IM จะสําเร็จได ตองอาศัยกลยุทธในการขับเคลื่อนงานซึ่งเปนไปตาม
แนวทางของกฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) คือ PIRAB ดังนี้
1. Partnership การสรางภาคีเครือขายทุกระดับ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนงานเชื่อมโยงกันในทุกระดับจนถึง
ประชาชน
2. Investment การลงทุ น หรือการอาศัยทุนเดิมทางสังคม หรือทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนในการบริห าร
จัดการงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
3. Regulation การใชกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคับ กฎเกณฑ จนถึง มาตรการสั งคม เพื่ อให การส งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมถูกขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการปฏิบัติจริง
4. Building Capacity การพั ฒ นาศักยภาพบุคลากร สงเสริมความรูความเขาใจใหกับเจาหนาที่ทุกระดั บ
แกนนําชุมชน อสม. จนสูประชาชน เพื่อใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ
10.4 อภิปรายผลการศึกษา
จากการสํารวจสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย มี 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระแม
สกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัว
ทองราษฎรบํารุง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 117 คน จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมากที่สุดคือ โรงเรียนพระแม
สกลสงเคราะห ชวงอายุของนักเรียนที่ มีมากที่ สุดคือ 11-12 ป และนั กเรียนหญิ งมี ความสนใจในการเขารวม
โครงการมากกวานักเรียนชาย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มากที่สุด นักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
รายไดครัวเรือนสวนใหญเฉลี่ย 20,00-24,999 บาทตอครัวเรือน
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
นักเรียนสวนใหญใชรถยนต โดยสารเปนพาหนะไมไดเดินไปและกลับจากโรงเรียนสวนนอยที่เดินและปน
จักรยานไปและกลับจากโรงเรียนประมาณ 30 นาทีตอวัน ขอมูลการออกกําลัง วิ่งเลน ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือ
เลนเกมสที่มีการเคลื่อนที่ระหวางอยูที่โรงเรียน หรืออยูที่บาน (ในชวง 7 วันที่ผานมา)
นักเรียนสวนใหญไดเดินออกกําลัง วิ่งเลน ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือเลนเกมสที่มีการเคลื่อนที่อยางเต็มที่
โดยใชระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 44.4 ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแรง/ออกกําลังมาก และ
ทําใหนองๆ รูสึกเหนื่อยมาก เหงื่อออกมาก โดยหายใจแรงและเร็วหรือหายใจไมทัน

- ๑๖ นักเรียนสวนใหญ ไดออกกําลัง วิ่งเลน วายน้ํา ถีบจักรยาน เลนกีฬา หรือเลนเกมสที่ตองออกแรง/ออก
กําลังพอประมาณ รูสึกค อนขางเหนื่อย หรือเหนื่อยวาปกติพอควร เหงื่อซึม หายใจเร็วกวาปกติเล็กนอย หรือ
หายใจกระชั้นขึ้น โดยใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที คิดเปนรอยละ 33.3
นักรียนไดเดินไปและกลับจากโรงเรียนทุกวัน นอยมากมีเพียงรอยละ 8.5 เทานั้น
เฉพาะชวงวันธรรมดา (ไมนับรวมเสาร-อาทิตย) ระหวางที่อยูบาน นองๆ สวนใหญไดนั่งดูโทรทัศน/เลน
เกมคอมพิวเตอรติดตอกันนานกวา 2 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 4-6 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 35.9
นักเรียนสวนใหญไดมีการออกกําลัง ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้ออยางเปนเรื่องเปนราว เชน ยกน้ําหนัก
วิดพื้น ดึงขอ ซิตอัฟ เลนบาร เปนเวลา 3 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 42.7 และ 4-6 วันตอสัปดาห คิดเปน
รอยละ 17.1
นักเรียนสวนใหญไดมีการทํากายบริหาร ยืดเหยียดกลามเนื้ออยางเปนเรื่องเปนราว เชน การกมแตะพื้น
แตะปลายเทา การเอียงตัว เอียงศีรษะ หมุนไหล หมุนตัว เปนเวลา 3 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 41 และ 4-6
วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 27.4 ไมไดทําเลยคิดเปนรอยละ 19.7
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะอวนของเด็กวัยเรียน
จากการศึ ก ษาพบว า เฉพาะช ว งวั น ธรรมดา ระหว า งอยู ที่ บ า นนั ก เรี ย นได นั่ ง ดู โ ทรทั ศ น /เล น เกม
คอมพิวเตอร ติดตอกันนานกวา 2 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 4-6 วัน/สัปดาห คิดเปนรอยละ 35.9 แตกิจกรรมที่
ตองออกแรง/ออกกําลังมาก และทําใหนักเรียนรูสึกเหนื่อยมาก เหงื่อออกมาก โดยหายใจแรงและเร็วหรือหายใจไม
ทัน ใชระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีไมถึงครึ่งหนึ่ง สวนนักเรียนไดออกกําลัง วิ่งเลน วายน้ํา ถีบจักรยาน เลน
กีฬา หรือเลนเกมสที่ตองออกแรง/ออกกําลังพอประมาณ รูสึกคอนขางเหนื่อย หรือเหนื่อยวาปกติพอควร เหงื่อซึม
หายใจเร็วกวาปกติเล็กน อย หรือหายใจกระชั้นขึ้น โดยใช ระยะเวลาประมาณ 30 นาที มีเพี ยงรอยละ 33.3
เทานั้น ซึ่งไมเพียงพอตามขอแนะนําเด็กไทยแข็งแรงเพื่อสุขภาพและจัดการลดน้ําหนัก ตามกลุมวัยเด็กที่เหมาะสม
สํ าหรับ คนไทย พ.ศ.2553 (2010 Recommendations of Physical Activity / Exercise for Health and
Weight Management to Reduce Waist in Appropriate Age for Thai People) กลุ ม วั ย เด็ ก (อายุ 6-12
ป) และเยาวชน (อายุ 13-17ป) กําหนดไววา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ(Health) ควรทํากิจกรรมเคลื่อนไหว
ออกแรง/ออกกําลังกาย ผสมผสานหลากหลายรูปแบบโดยเนนความสนุกสนาน ตอเนื่องดวยความหนักระดับปาน
กลาง เชน การเดิน เดินเร็ว วิ่ง วายน้ํา ถีบจักรยาน เลนกีฬาและนันทนาการ และ ตองทํากิจกรรมจนถึงระดับ
หนัก/จนรูสึกเหนื่อย เชน วิ่ง รวมอยูดวยอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน รวมกันใหไดอยางนอยวันละ 60นาที ทุกวัน
สามารถทําสะสมไดอยางนอยครั้งละ 10 นาที กิจกรรมออกกําลังสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Musclestrengthening activities) แบบมีแรงตานเพื่อสรางความแข็งแรง อดทนของกลามเนื้อ เชน ปนปาย/หอยโหน/
ดันพื้น เปนตน กิจกรรมสรางความแข็งแรงของกระดูก (Bone-strengthening activities) เชนกระโดด/วิ่ง/เลน
กีฬา เปนตน อยางนอย สัปดาหละ 3 วัน สําหรับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมยังนอยอยู
11. การนําไปใชประโยชน การดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยการมีสวนรวมของคุณครู ผูปกครอง นักเรียน รวมคิด
สรางสรรค และทํากิจกรรมที่เหมาะสม ผูบ ริห ารของโรงเรียน เป น บุคคลที่มีความสําคัญ ในการวางนโยบายที่
สอดรับและสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี ตลอดจนการ
บูรณาการสอดแทรกการดําเนินกิจกรรมในทุกๆ หนวยของโรงเรียน เปนปจจัยที่จะสงผลตอการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพอยางยั่งยืน โดยดําเนินการผานฝาย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ไดแก
ฝายโภชนาการ ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โภชนาการ ดูแล ควบคุมความสะอาด
ของอาหาร

- ๑๗ ฝายพลศึกษา – สุขศึกษา สนับสนุนการแขงกีฬาทุกประเภท ใหความรู จัดนิทรรศการดานออกกําลังกาย
สุขอนามัย ความสะอาด เพื่อเสริมสรางสุขภาพ และความสามัคคีภายในโรงเรียน
ชมรมผูสูงอายุ จัดการแสดงหุนกระบอกรวมกับโรงพยาบาลบางบัวทอง เพื่อใหความรูในการปองกันและ
ลดภาวะโรคอวนในเด็ก
โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดจัดทําโครงการลดน้ําหนักสักนิดพิชิตโรคอวนในโรงเรียน เพื่อใหผูปกครอง
ตระหนักถึงปญหาโรคอวนและมีสวนรวมในการแกไขปญหาแบบบูรณาการ โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่เขารวมโครงการมีน้ําหนักเกินเกณฑ รอยละ 80 มีน้ําหนักเปนไป
ตามเกณฑเหมาะสมตามวัย ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการดวยการประกวดเตนสลายไขมัน (Shake your body)
มอบรางวัลโรงเรียนที่สามารถลดน้ําหนักใหมากที่สุด มอบรางวัลโรงเรียนที่สามารถลดน้ําหนักในภาพรวมไดมาก
ที่สุด
การดําเนินงานพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ณ โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี เปนกิจกรรมสงเสริมให นักเรียนมีสวนรวมในการควบคุม ปองกัน และแกไข
ปญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน มีพื้นที่ดําเนินการในเขตจังหวัดนนทบุรี จาก 5 โรงเรียนตามความสมัคร
ใจเขารวมโครงการ ทั้งนี้ โดยมีผูบริหารของโรงเรียนใหการสนับสนุน และมีครูพลศึกษา-สุขศึกษา เปนแกนนํา
สําคัญในการประสานงานและสรางเสริมกิจกรรม กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุมนักเรียนเองที่เปนกลุมเปาหมายหลักใหมีสุขภาวะที่เหมาะสม ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางบัวทอง ไดจัดประชุม
เชิงปฏิ บั ติ การเพื่ อหาแนวทางการดํ าเนิ น งานแกปญ หาโรคอวนในเด็กนักเรีย น โดยการเลาประสบการณ การ
ดําเนินงานตรงจากครูผูประสานงาน การจัดการความรู เพื่อแกปญหาภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียน
สื่อหรือนวัตกรรมที่ใช
อยูในรูปของเอกสารความรูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม เปน คูมือการกินอาหาร และออกกําลังกาย
สําหรับเด็กและเยาวชน โมเดลอาหาร สมุดบันทึกสุขภาพ และสื่อนวัตกรรมที่เปนกิจกรรม เชน การจัดทําโครงการ
เพลินเพลงกับแอโรบิก จัดเชื่อมโยงเขาหลักสูตรพื้นฐานกลุมสาระการงาน กลุมสาระสุขศึกษา การประกวดแขงขัน
เปนตน
12. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค (ที่เปนปญหายุงยากของผูดําเนินการ)
การดําเนินงานตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ตองใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียน-การสอนและการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและเยาวชน
ของชาติ ตอไป
13. วิจารณ/ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒ นารูปแบบ (Model Developement)การออกกําลังกายของเด็กอวนโดยใช
รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory action research: PAR) เป น กระบวนการใน
การศึกษาดําเนินการวิจัยดวยกระบวนการมีสวนรวมระหวาง ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง เพื่อศึกษาและ
วิเคราะหสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย มี 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห
โรงเรียนดรุณวิทยศึกษา โรงเรียนนันทนวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง แลว
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวนในโรงเรียน หลังจากนั้นนําไปปฏิบัติตามแผนเพื่อใหบรรลุ
เป าหมายในการแก ไขป ญ หาเด็ กอ ว นในโรงเรีย นไดถูก ตองตรงตามความตองการ โดยมี ผูวิจัย ทํ าหนาที่เป น ผู
เอื้ออํานวยใหกระบวนการวิจัยเกิดผลสอดคลองกับเปาหมาย โดยปรับบทบาทมาเปน Facillitator อํานวยความ

- ๑๘ สะดวกใหเด็กวัยเรียนหัน มาดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้น สิ่งที่ สําคัญคือ ผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนวิธีการคิดกอน ทํ า
อย า งไรให เด็ ก อ ว นลุ กขึ้ น มาดู แลสุ ขภาพตนเอง จัดการสุขภาพดว ยตนเอง ซึ่ งผลการวิจัย ในระยะที่ 1 ระยะ
เตรียมการ ทําใหทราบวาโรงเรียนที่สามารถเขารวมโครงการไดที่แสดงความจํานงเขารวมโครงการกับหนวยงาน
โรงพยาบาลบางบั วทองหรือเขตพื้น ที่การศึกษา ซึ่ งใชวิธีประชุมเชิงปฏิบั ติการกับกลุมผูบ ริหารและคณะครูใน
โรงเรียนที่สมัครใจเขารวมโครงการ การวิจัยระยะที่ 2 และ 3 (ระยะวิจัยและพั ฒ นา) ใชวิธีการประชุมชี้แจง
ประชุ ม AIC เรื่ องรู ป แบบการดํ าเนิ น งานส งเสริม สุ ขภาพเด็ กอ ว นดว ยการออกกํ าลั งกายในโรงเรีย นและการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการ กับผูบริหารโรงเรียน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูเขารวมที่เปนครูผูสอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 การประชุมมีกิจกรรมสาธิตและฝกปฏิบัติการออกกําลังกายของเด็กอวน และอาหารเพื่อ
สุขภาพ การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แลวนํามาวิเคราะห การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง
ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะ
ที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงานโอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปน
สถานการณ ที่ ให โอกาสเพื่ อ การบรรลุ เป า หมายองค ก ร ในทางกลั บ กั น อุ ป สรรคทางสภาพแวดล อ มจะเป น
สถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในพัฒนา
รูปแบบการออกกําลังกายของเด็กอวนในโรงเรียน เพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมตอไป
การวิเคราะห สภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รู
เรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค ซึ่งจะชวยใหผูบริหารของโรงเรียนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกร และความสามารถ
ด านต าง ๆ ที่ อ งค ก รมี อ ยู ซึ่ งข อ มู ล เหล านี้ จ ะเป น ประโยชน อ ย างมากต อ การกํ าหนดวิ สั ย ทั ศ น กลยุ ท ธ การ
ดําเนินงานขององคกรที่เหมาะสมตอไป
14.ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผูบริหารแตละระดับควรใหความสําคัญและมีความมุงมั่นในการแกไขปญหาดานสุขภาพอยาง
จริงจัง และจัดทําเปนนโยบายการสงเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน รวมทั้งมอบหมาย หรือแตงตั้งหรือจัดหา
บุคลากรทําหนาที่ผูรับผิดชอบจัดโปรแกรมแกไขปญหาสุขภาพนักเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติงานที่สามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง
2) ผูรับผิดชอบจัดโปรแกรมแกไขปญหาสุขภาพนักเรียน ควรมีการจัดทําแผนงานสงเสริม
การออกกําลังกายที่ชัดเจน โดยกําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
3) ครูพลศึกษาควรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดโปรแกรมกีฬา โปรแกรมกิจกรรม
ทางกายที่นําไปสูการมีสุขภาพอยางตอเนื่อง และเปนตนแบบในการปฏิบัติกิจกรรมออกกําลังกายไปถึงการดูแล
สุขภาพ ตลอดจนเพิ่มความรับผิดชอบในเรื่องการสอนและการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ
4) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพนักเรียน ควรพัฒนา
รวมกันทั้งหัวหนากลุมสาระฯ ครูผูสอน ครูฝายกิจการนักเรียน และนักเรียน โดยเนนกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม การสรางเจตคติในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระบวนการสรางความสัมพันธ
ในโรงเรียน
5) สถานศึกษาควรกําหนดเปนนโยบายในการปองกันปญหาสุขภาพ ไดแก ปญหาภาวะ
โภชนาการ โดยการสงเสริมและบูรณาการเขาสูหลักสูตรการเรียนในทุกชวงชั้นโดยเริ่มตั้งแตระดับอนุบาลเพื่ อ
ปลูกฝงทัศนคติที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพตั้งแตระยะเริ่มตนของการศึกษา

- ๑๙ 6) จากการสํารวจพบวา นโยบายซึ่งกําหนดรวมกันระหวางหนวยงานสาธารณสุขและ
โรงเรียน เชน นโยบายโรงเรียนปลอด ขนมกรุบกรอบ มีการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติคอนขางนอยไมตอเนื่อง
ดังนั้น ทั้งสองหนวยงานควรกําหนดพันธะสัญญาดานสุขภาพของเด็กวัยเรียนรวมกัน มีรูปแบบ วิธีการดําเนินงานที่
ชัดเจน มีการถายทอดลงสูการปฏิบัติและมีการติดตามผลอยางจริงจัง
7) ควรปลูกฝงใหเด็กวัยเรียนรูรักสิ่งแวดลอม โดยการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมในรูปแบบ
ตางๆ เชน การใหนักเรียนรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในรูปแบบชมรม ไดแก ชมรมรักษสิ่งแวดลอม
ชมรมขยะรีไซเคิล รณรงคการประหยัดพลังงานตางๆ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการเฝาระวังและประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนอยางตอเนื่องและนํามากําหนด
นโยบายในการแกไขปญหาโดยเฉพาะปญหาภาวะโภชนาการเกิน
2. การจั ดกิ จ กรรมการแก ไขป ญ หาเด็กที่มีภ าวะโภชนาการควรดําเนิน การโดยมีกิจ กรรมรวมกัน
ระหวางสถานศึกษา บุคลากรสาธารณสุขและผูปกครองเพื่อกําหนดเปาหมายการปรับพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน
3. สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารครบ 5 หมู รับประทานผักผลไม เพื่อเสริมสรางรางกายให
เจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอ จัดอาหารมื้อกลางวันและอาหารวางใหนักเรียนไดรับสารอาหารครบถวน
ลดเมนูประเภทผัด ทอด กะทิ เนื้อสัตวติดมัน เพื่อลดประมาณไขมันที่เด็กจะไดรับเกินความจําเปน และไปสะสมใน
รางกายสงผลใหเกิดภาวะน้ําหนักเกิน โรคอวน
4. ควรสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากชั่วโมงพละศึกษา โดยจัดสถานที่ออก
กําลังการใหเหมาะสม หลากหลายประเภทตลอดจนสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ
5. ควรสงตอขอมูลภาวะสุขภาพของนักเรียนไปยังผูปกครองเพื่อใหมีสวนรวมในการเฝาระวังติดตาม
แกไขปญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
15. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูบริหารโรงพยาบาลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พรอมทีมงาน
ที่ใหการสนับสนุนที่ดียิ่งดานวิสัยทัศนและการสรางเครือขายการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
ในโรงเรียน ขอขอบคุณโรงเรียนที่เกี่ยวของ ไดแก โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห โรงเรียนดรุณวิทย โรงเรียน
นันทวรวิทย โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎรบํารุง ที่ใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมและตอบแบบสอบถาม รวมทั้งใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลระดับพื้นที่
เพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ขอขอบคุณนายแพทยเกษม เวชสุทธานนท ผูอํานายการกองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ ที่ ไดใหความสําคัญ ตอนโยบายและขับเคลื่อนโครงการพัฒ นารูป แบบการดําเนิน งานสงเสริม
สุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน และสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจําดวยการทําวิจัย
ขอบคุณ เจาหน าที่กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทุ กทาน ที่ ใหความรวมมื อเป นอยางดีในการให ความรูและฝ ก
ทักษะเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย และใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ ขอบคุณผูที่อยูเบื้องหลังทุกทานที่ชวยให
การศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ และเปนประโยชนตอการพัฒนางานใหกาวหนา ตอบสนองความตองการของ
เด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน ตอไป
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1. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนองาน
อาจสงผลงานจริงประกอบการ ของคณะกรรมการก็ได
2. จํานวนไมเกิน 15 หนา

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality)
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ - ๒๕๖๐
3. สรุปเคาโครงเรื่อง
3.1 หลักการและเหตุผล ปญหากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน โรคความโลหิตสูง กําลังเปนปญหาที่ทาทายของโลกโดยมีสาเหตุจากปจจัยความเสี่ยงในการมีวิถี
ชีวิต ที่ ไมเหมาะสมอันเป นผลมาจากอิ ทธิพลและกระแสโลกาภิ วัฒ นระบบทุนนิ ยม ความเจริญ ทางเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีและสังคม เชน การขาดการออกกําลังกาย การบริโภคที่ไมไดสัดสวน หวาน มัน เค็ม การบริโภคผักและ
ผลไมไมเพียงพอ และความเครียดเรื้อรัง องคการอนามัยโลกไดระบุวาในป พ.ศ. 2558 จะมีผูเสียชีวิตจากโรค
ดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 17 หรือประมาณ 41 ลานคน
การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) การมีพฤติกรรมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ (Diet) ที่
เหมาะสม ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการรับประทานผักผลไม ควบคุมปองกันไมใหเกิดภาวะโภชนาการเกิน ลด
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา จัดการอารมณ เนนการลดปจจัยเสี่ยง ปองกันภาวะน้ําหนักเกิน/อวนลงพุง และปองกันการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังได ทั้งนี้ กรมอนามัย มีนโยบายสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. โดย
ดําเนินการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกไรพุง (DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) ในสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการในคลินิกไรพุงและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังใหแกประชาชน
ในชวงแรกไดพัฒนากระบวนดําเนินงานและการขยายผลการจัดตั้งคลินิกไรพุง (DPAC) พัฒนาเกณฑและ
จัดทําคูมือการดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) ในสถานบริการสาธารณสุขแตละระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ดําเนิน งานสูเป าหมายคลิ นิ กไรพุงคุ ณ ภาพ (DPAC Quality) และสรางความตระหนั กรูใหแก ป ระชาชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อปองกันและลดภาวะโรคไมติดตอเรื้อรัง ตลอดจนการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายระดับกระทรวงฯโดยบูรณการพัฒนาสุขภาพกลุมวัยทํางาน ในการลดโรคไมติดตอเรื้อรัง และดําเนินงาน
สนับสนุนเครือขายบริการสุขภาพ ดวยการจัดทําเครื่องมือ (DPAC Tool) ไดแก คูมือบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุ ข เรื่ อง แนวทางการดํ าเนิ น งานป องกั น และบํ าบั ด โรคไม ติ ด ต อเรื้ อรั งด ว ยการออกกํ าลั งกาย คู มื อ
เจาหนาที่สาธารณสุข เรื่อง การปองกันและบําบัดโรคไมติดตอเรื้อรังดวยการออกกําลังกาย คูมือกระบวนการ
จัดการคลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC Quality) สําหรับสถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพ.ศ/รพ.ท, รพ.ช และ รพ.
สต และคูมือการประเมิน คลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC Quality) ในระยะตอมาไดกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (เชิง
คุณภาพ) : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพผานเกณฑประเมินคุณภาพ(DPAC Quality) จํานวน 12 แหงตลอดจนการ
สนับสนุนงบประมาณศูนย อนามัยที่ 1 – ๑๒ เพื่อขยายผลและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานคลินิกไรพุงในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับใหครอบคลุม โดยมีเปาหมายใหบริการประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และเฝาระวังโรค เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. อยางยั่งยืน โดยบูรณการกับ NCD Clinic รวมลงพื้นที่
พั ฒ นากระบวนการให บ ริการในคลิ นิ กไร พุ ง (DPAC) ทั้งนี้ กรมอนามัย โดยกองออกกําลั งกายเพื่อ สุขภาพได
ดําเนินการทบทวนและถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานคลินิกไรพุง ของสถานบริการสาธารณสุขแตและระดับ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานระหวางเครือขาย โดยนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาและเสริมพลังการ
ดําเนินงานระดับพื้นที่ใหกาวไปสูคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) ตอไป

-๒จากเหตุผลดังกลาว กรมอนามัย โดยกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงใหความสําคัญกับการขยายผลการ
ดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) โดยพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพสูเปาหมายคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) มุงสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ลดโรค
อวนลงพุง และภาวะความรุนแรง ของโรคไมติดตอเรื้อรัง ตอไป
3.2 บทวิเคราะห/แนวความคิดหรือแนวทางดําเนินการ/ขอเสนอ
จากการวิเคราะหขอมูลการขับเคลื่อนงานพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) ผานกระบวนการ
2
A IM พบวา การดําเนินงานโครงการยังไมไดนําหลักการของ A2IM มาใชเทาที่ควร โดยเฉพาะการเฝาระวัง/คัด
กรอง ไมมีระบบการทํางานอยางเปนรูปธรรม ทําใหไมมีฐานขอมูลสุขภาพในภาพรวมของคลินิกไรพุง คุณภาพ จึง
ไมสามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณแนวโนมปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได สงผลตอการกําหนดกิจกรรม และ
ยังไมสามารถจัดการปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และ โรคมะเร็งเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญระดับประเทศ จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลก พ.ศ. 2555 ของ
องคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวานและ 1 ใน 3 มีภาวะความดัน
โลหิตสูง นอกจากนี้พบวาประมาณรอยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกเกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรัง ประกอบ
กับยุ ทธศาสตรในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน โรค ไมส ามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน
เหลานี้ และยังไมกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในชุมชน จากการ
วิเคราะหเชิงกระบวนการทํางาน พบวา ถึงแมนวาปจจุบันไดมีแนวทาง/ มาตรการเสริมสรางความรูที่เหมาะสม สื่อ
ประชาสัมพันธ ใหกับประชาชน แตประชาชนไมมีความตระหนักรูดานสุขภาพ ไมมีความรอบรูในการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมสุ ขภาพ ดั งนั้ น จํ า เป น ต องพั ฒ นาระบบเฝาระวังสุ ขภาพและพั ฒ นาฐานขอ มูล สุ ขภาพคลิ นิ กไร พุ ง
คุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจําแนกกลุมเสี่ยงสุขภาพในประชากรแตละพื้นที่ได และตองกําหนดกิจกรรม
สําคัญเพื่อสงเสริม ปองกัน และลดความเสี่ยงสุขภาพใหกับกลุมประชากรดังกลาว นอกจากนี้ ควรผลักดันหรือ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ใหกลุมประชากร ที่ตองไดรับการดูแลสุขภาพจากภาคการสาธารณสุขและภาคเอกชน
ดวยกระบวนการสรางความรวมมือหรือขอตกลงรวมกัน โดยใหสถานประกอบการมีกิจกรรมหรือจัดพื้นที่สําหรับ
การออกกําลัง การดูแลโภชนาการ นอกจากนี้ ควรกําหนดนโยบายการสงเสริมใหกับประชาชนทุกกลุมวัยในการ
ดูแลตัวเอง และคนในครอบครัว สรางตนแบบสุขภาพในชุมชน โดยกลไกการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพตาม
หลัก PIRAB ดวยการคนหาเครือขายหลักที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพในระดับชุมชน เชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แกนนําชุมชน หรือ อสม. การเสริมสรางศักยภาพ
ในการทํ างานให เครื อ ข า ย ให ส ามารถทํ า หน าที่ ในการสรางความรอบรูสุข ภาพ (Health Literacy) ในชุ ม ชน
รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมวัยในการสงเสริมสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัยในที่สุด
การดําเนินงานคลินิกไรพุง มีเปาหมายใหบริการประชาชนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเฝา
ระวังโรค เพื่ อการปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรม 3 อ. อยางยั่งยืน กรมอนามั ย โดยกองออกกํ าลั งกายเพื่อสุขภาพได
ดําเนินการทบทวนและถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานคลินิกไรพุง ของสถานบริการสาธารณสุขแตละระดับ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานระหวางเครือขาย โดยนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาและเสริมพลังการ
ดํ าเนิ น งานระดั บ พื้ น ที่ ให ก าวไปสู ค ลิ นิ กไร พุ ง คุ ณ ภาพ (DPAC Quality) ต อ ไป ดั งนั้ น การทบทวนและถอด
บทเรียนแนวทางการทํางานของแตละพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานระหวางเครือขาย และ
การนํ าองค ความรูที่ ได จ ากการถอดบทเรี ย นไปพั ฒ นาโครงการคลิ นิ ก ไรพุ ง คุณ ภาพ ( DPAC Quality ) ในป
2559 ตอไป การพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) มีการดําเนินงานตามหลักการของ A2IM ซึ่งหาก
วิเคราะหแนวทางการดําเนินการแลวสามารถสรุปไดดังนี้

-๓ประเด็น
Assessment:
การเฝาระวัง/คัด
กรอง สุขภาพ

Advocacy: การ
สื่อสาร เปนปาก
เปนเสียง

Intervention:
กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง
และสงเสริมการมี
สุขภาพดี

ประเด็นในการดําเนินงาน
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก าร
ป องกั น และบํ าบั ดโรคไมติ ด ตอ เรื้อ รัง ในสถาน
บริ ก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ ที่
ดําเนินงานโครงการคลินิกไรพุงคุณภาพ ปจจุบัน
ไมมีการพั ฒ นาระบบเฝาระวัง ทําใหไมสามารถ
จําแนกความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนได และ
ยังไมมีการพัฒนาเปนคลินิกไรพุงคุณภาพ สําหรับ
ใชกับทุกพื้นที่ได
ประเด็นการสื่อสารพบวา ปจจุบันมีการสงเสริม
ใหเกิดกระบวนการสื่อสารความรูความเขาใจใน
การดูแลสุขภาพ และการสรางเสริมพฤติกรรมพึง
ประสงค แต ยั ง ไม ส ามารถสื่ อ สารได ในระดั บ
นโยบาย และระดับชุมชนหรือประชาชน

แนวทางปรับปรุง
-พัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพและการ
ประเมินตนเอง ดวย smart device
สามารถนําไปใชไดกับทุกพื้นที่ โดย ใน
เบื้องตนไดกําหนดใหมีการคัดกรองสภาวะ
สุขภาพ ใหความรู/สอนสาธิต/จัด
กิจกรรม/ตั้งเปหมาย(การลดน้ําหนัก/การ
ปรับพฤติกรรม 3 อ.) บันทึกพฤติกรรม
และการติดตามประเมินผล
- สงเสริม และเสริมสรางความตระหนักรู
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ใหกับ
ประชาชนที่ครอบคลุมทุกระดับทั้งในเชิง
นโยบาย ภาคีเครือขายที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่
- พัฒนาชองทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธและถายทอดความรูผาน
ชองทางตาง ๆเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
มากที่สุด
- พัฒนาและสงเสริมสื่อประชาสัมพันธใน
ระดับชุมชนโดยผานการขับเคลื่อนงาน
ของ Health leader และเจาหนาที่
สาธารณสุขในระดับพื้นที่
การกําหนดกระบวนการจัดการคลินิกไรพุง(Diet พัฒนากิจกรรม (Intervention) เพื่อสราง
& Physical Activity Clinic) เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ ความตระหนักรูแกประชาชน ในการ
หนวยงานสถานบริการสาธารณสุข ระดับ รพศ/ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
รพ.ท.และ ระดับ รพ.สต.
โดยมีกรอบดังนี้
กลุมปกติ
- พัฒนาและสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
- สรางและขยายพัฒนาแกนนําสุขภาพใน
ชุมชน
-สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
-กําหนดขอตกลง/มาตรการสังคมรวมกัน
-ลดปจจัยเสี่ยง เพิ่มปจจัยปกปองโดยผาน
ชุมชน/ตําบลสุขภาพดี กลุม/ชมรม
สงเสริมสุขภาพ
- ติดตามผล ทุก 3-6 เดือน และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อยกระดับให
เปนกลุมปกติ

-๔ประเด็น

Management:
กระบวนการ
จัดการ ตาม
หลักการ PIRAB
ในสถานบริการ
สาธารณสุขแตละ
ระดับ

ประเด็นในการดําเนินงาน

แนวทางปรับปรุง
- กําหนดมาตรการทางสังคมในการลด
ปจจัยเสีย่ งและเพิ่มปจจัยปกปอง
กลุมเสี่ยงสูง
- พัฒนา รพ.สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ใหมีความรูเรื่องการสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยทํางาน
- สงเสริมการใชมาตรการทางสังคม และ
นโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนงาน
- ปรับการบริโภคอาหารเปนรายบุคคล
(Diet therapy) ติดตามผลทุก 1-3
เดือน
- เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใหบริการสู - ทบทวน และวิเคราะหขอมูลในชวงที่
เปาหมาย คลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC Quality) ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานให
สอดคลองกับมาตรการ PIRAB
ในการขับเคลื่อนงานในแตละระดับทั้ง
- ถอดบทเรียนตนแบบการพัฒนาคลินิกไร
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และ
พุงคุณภาพ ในระดับพื้นที่ ที่ประสบ
ระดับพื้นที่
ความสําเร็จดวยกระบวนการ PIRAB แลว
- ยังไมมีการนํากระบวนการ PIRAB มาใชในการ นํามา พัฒนาเปนแนวทางการทํางาน
ทํ า งาน เนื่ อ งจากเป น ช ว งเริ่ ม ต น ของการใช - กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานโดย
มาตรการดังกลาว
ยึดหลักของ PIRAB ไดแก การสราง
เครือขายการทํางาน (Partnership) การ
สงเสริมการลงทุนและใชทรัพยากรอยาง
คุมคา (Investment) กําหนดระเบียบ
มาตรการสังคม หรือกฎหมาย
(Regulation) และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่และประชาชน (Build
Capacity)
- พัฒนากลไก และสรางเครือขายการ
ทํางานใหมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุ ข ได มี น โยบายส ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ๓ อ. ๒ ส. กรมอนามั ย
โดยกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ไดสนับสนุนคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) ใหกอตั้งขึ้นตังแตป พ.ศ.
๒๕๔๙ พั ฒ นาต น แบบจนพร อ มขยายผลในป พ.ศ.๒๕๕๓ จึ งมี น โยบายจั ด บริ ก าร DPAC ในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขทุกระดับ และในป พ.ศ.๒๕๕๗ ไดมีการสํารวจความคิดเห็นผูใหบริการและผูรับบริการ เพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาคลินิก DPAC คุณภาพ

-๕จากผลการศึกษา การพั ฒ นาคลินิกไรพุง คุณ ภาพ เป นการ“พั ฒ นางานประจําดวยการทํ าวิจัย” R2R
(Routine to Research) เพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมใหม เสริ ม สร างทั ก ษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค และการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดศึกษาคลินิกไรพุงที่ดําเนินงานมาทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนยอนามัยที่ ๑-๑๒ พบวามี
ความแตกตางกันมาก มีสวนนอยที่พรอมและเปนคลินิกคุณภาพ (DPAC Quality) สวนใหญมีความพรอมระดับ
ปานกลาง-มาก เท านั้ น และมี ส ว นมากที่ ตั้งอยูใน รพ.สต. มี ความพรอ มน อย เนื่ องจากสถานที่ คับ แคบ ขาด
บุคลากร และขาดอุปกรณ อยางไรก็ตามมุมมองความตองการของประชาชน (People Oriented) คลินิกไรพุง
DPAC ยังเปนสถานที่ใหบริการที่ผูรับบริการพึงพอใจ ปานกลาง-มาก และจะใชบริการตอเนื่องตอไป ดวยเหตุผล
หลักคือ การลดน้ําหนัก ลดความอวน ทําใหสุขภาพแข็งแรง ในเชิงคุณภาพคลินิกไรพุง DPAC เปนบริการที่ดีมี
ประโยชน แตต องพั ฒ นาอีกมากจึงจะบรรลุคุณ ภาพทั่วทั้ งองคกร โดยเฉพาะความเป น มาตรฐาน เนื่องจาก มี
สถานที่เปนปจจัยสําคัญ คลินิกไรพุง DPAC จึงแตกตางกันตามระดับของสถานบริการ สําหรับ รพศ./รพท. และ
รพช. ขนาดใหญไมมีปญหา จะมีปญหาที่ รพ.สต.ซึ่งสถานที่จํากัด และบุคลากรนอย ขอจํากัดดานสหวิชาชีพ ใน
เชิงปริมาณ คลินิกไรพุง DPAC ที่ รพ.สต. มีปญหา และตองพัฒนาใหครบ ประมาณ ๙,๗๕๐ แหง ทั่วประเทศ การ
สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร การพัฒนาสถานที่จึงเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องที่ตองลงทุนอยางเพียงพอ จึงจะ
บรรลุคุณภาพมาตรฐาน การที่รัฐจะลงทุนเพียงฝายเดียวจะเปนภาระในระยะยาว ควรเปดโอกาสใหภาคีเครือขาย
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีกําลังดานการลงทุน
คณะผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะดังนี้ ๑.ระดับปฏิบัติ ควรมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของคลินิกไรพุงตอไป
โดยใชหลักการพัฒนาคุณภาพ P D C (S) A อยางตอเนื่องโดย กลุมคลินิกที่มีคุณภาพ มาก-มากที่สุด ใหรักษาระดับ
พัฒนาเปนคลินิก DPAC คุณภาพตนแบบ กลุมคลินิกที่มีคุณภาพ ปานกลาง-มาก สนับสนุนใหมีการพัฒนาไปสูระดับ
มากที่ สุ ด โดยใช ก ลยุ ท ธ PPP (Public Private Partnership) ความรว มมื อ ระหวางรัฐ และเอกชน หรือ ความ
รวมมือระหวางภาคีเครือขายอื่น มาเสริมศักยภาพ และอํานวยการดําเนินงานใหมีความคลองตัวบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร กลุมคลินิกที่มีคุณภาพ นอยที่สุด-นอย ควรประเมินความพรอม ทบทวนปญหา ปรึกษาหารือ
รวมกันในการจะมุงเนนพัฒนาตอ หรือจะยุบเลิก ควบรวมคลินิกรวมกับคลินิกโรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อเสริมสมรรถนะ
ใหมีความพรอมมากขึ้น ๒.ระดับนโยบาย เขตบริการสุขภาพ พิจารณาสนับสนุนคลินิก DPAC คุณภาพ ใหสามารถ
บริการแกประชาชนกลุมเริ่มอวน อวน และโรคอวน เพื่อลดปญหาโรคเรื้อรัง ซึ่งควรสงเสริมยุทธศาสตร PPP ซึ่ง
เหมาะสมกับ การดําเนิน งานสหวิทยาการ และรูปแบบหลากหลายตามบริบทพื้นที่ กรมอนามัย ควรสนับสนุน
นโยบายการดําเนิ นงานคลินิ กไรพุง (DPAC : Diet & Physical Activity Clinic) อยางตอเนื่อง โดยกําหนดให มี
ตัวชี้วัดและแผนงานที่ชัดเจนในแผนของศูนยอนามัยทุกศูนย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีนโยบายบูรณาการงานดาน
โรคเรื้อรัง ๓ อ. ๒ ส. เขาสูงานปกติ เพื่อความครอบคลุมและความยั่งยืนในระยะยาว
จากการทบทวนและถอดบทเรียนใชกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการในการวางแผนการทํางานของ
แตละพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุมฯ ในการวางเปาหมายการทํางานโครงการคลินิกไรพุง คุณภาพ
ป 2559 และวางแผนการทํางานโดยใชหลักการ 5W1H
รูปแบบการดําเนินงาน
จากปญหาการดําเนินการที่ผานมา (Gap Analysis) พบวา มีชองวางเพื่อการพัฒนาและเปนประเด็นใน
การจัด ทํ าแผนบู รณาการยุทธศาสตรการสงเสริมสุ ขภาพกลุ มวั ยทํ างาน เพื่ อนํ า GAP จาก Dialogue มาสราง
คําถามโดยใช PICO และวิเคราะหตนเองโดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูล (SWOT Analysis) คนหาจุดแข็งจุดออน เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการทํางาน

-๖ผลสําเร็จ/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ป จ จัย ที่ สงผลต อความสํ าเร็จ ในการทํางาน ได แก ระบบขับ เคลื่อนการดํ าเนิน งาน มีการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ โดยมีแกนนํา อสม. ขับเคลื่อนการทํางานในชุมชน
แนวทางการขยายหรือพัฒนาตอยอดองคความรู
การบูรณาการรวมคลินิก NCD และDPAC ใหความรูเพิ่มทั กษะ 3 ทั้งนี้ ควรมีทีมทํางานแบบสหสาขา
วิชาชีพ จั ดทํ าหลักสูตรปรับ เปลี่ย นพฤติกรรม 3อ. และพั ฒ นาโปรแกรมสําเร็จรูป ในการประมวลผลลั พธเพื่ อ
สุขภาพในคลินิก DPAC มีการจัดทําสื่อ เผยแพรประชาสัมพันธสรางกระแสใหทันสถานการณ เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อวางเปาหมายและแผนการทํางานโครงการคลินิกไรพุง
คุณภาพ ป 2559 และแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ กระบวนการในการวางแผนการทํางานของแตละพื้นที่
หลั ก สู ต รการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ถอดบทเรี ย นคลิ นิ ก ไร พุ ง มุ งสู คุ ณ ภาพ” ได จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
วัตถุป ระสงคเพื่ อวางเป าหมายและแผนการทํางานโครงการพั ฒ นาคลินิกไรพุง คุณ ภาพ (DPAC Quality) ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 (WHAT NEXT’2016) มีการวางแผนการทํางานโดยใช ห ลัก 5W 1H : WHAT :
WHO : WHERE : WHEN : WHY : HOW สรุปไดดังนี้ คือ
WHAT : ทําอะไร
การดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูมารับบริการในกลุมเสี่ยง
ปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) โดยการสรางความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมิ น รับรอง DPAC Quality
(คลินิกไรพุงคุณภาพ) ใหเปนไปในทิศทางเดียว ชี้แจงกับเขตพื้นที่ในเขความรับผิดชอบในการประเมินสถานบริการ
สาธารณสุข ไดแก รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. เปนตน
WHO : ทํากับใคร
การประเมิ น รั บ รองคลิ นิ ก ไร พุ ง คุ ณ ภาพ (DPAC Quality) ต อ งมี ก ารประเมิ น ตามเกณฑ ม าตรฐาน
โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในสังกัดกรมอนามั ย ต องเปน ตนแบบใหกับโรงพยาบาลแม ขายในพื้น ที่
รับผิดชอบ
ผูรับบริการที่มีปญหาอวน ลงพุง โรค NCD ที่ควบคุมไมได หรือประชาชนที่ไดรับการคัดกรอง และมีเสน
รอบเอวเกิน 80 เซนติเมตรในผูหญิง 90 เซนติเมตรในผูชาย ระดับน้ําตาลในเลือดเกิน 100 mg% ไขมันในเลือก
เกิน 200 mg% ดัชนีมวลกายเกิน 23 กก./ตารางเซนติเมตร
การดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) ควรมีทีมงานแบบสหสาขาวิชาชีพ และบูรณาการรวมกับคลินิก NCD,
OPD, IPD กลุมงานเวชกรรมสังคม สําหรับในชุมชนมี อสม. ผูนําทองถิ่น ในโรงเรียนมีคุณครู นักเรียน อสร. ยสร.
เปนแกนนํา และขับเคลื่อนการดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) ในพื้นที่
WHERE : ทําที่ใด
นโยบายการบู ร ณาการสุ ขภาพกลุ มวั ย ทํ างานโดยส วนกลางประชุ มถายทอดนโยบายสู การปฏิ บั ติ ให
ผูรับผิดชอบงานคลินิกไรพุง (DPAC) และ คลินิก NCD นัดประชุมชี้แจงเครือขายจังหวัดที่อยูในพื้นที่เปาหมาย
รวมดําเนินการ เชน สสอ. รพ.สต. รพศ./รพท. และสสจ. เปนตน
WHEN : ทําเมื่อไหร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 โดยศูนยอนามัยเขตกําหนดและ
แจงนโยบายรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้
- รพช. สสอ. ที่เปน CUP จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan)
- รพช. ประกาศนโยบาย ทบทวนคําสั่ง แตงตั้งคณะทํางาน

-๗WHY : ทําไม
เนื่องจากการดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) ไมไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดระดับจังหวัด แตละพื้นที่ยังไม
เขาใจ CONCEPT และเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง คุณภาพ และมีความยากในการบูรณาการสุขภาพกลุมวัย
ทํ า งานร ว มกั บ คลิ นิ ก NCD ได แ ก ป ญ หาการคั ด กรองกลุ ม เสี่ ย ง และกลุ ม เสี่ ย งยั งไม ได รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรเปลี่ยน/ยายงานบอย คลินิกไรพุงอยูขั้น 2 การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
ขาดการประสานกั บ ที มงาน สหสาขาวิช าชีพ ขั้น ตอนการทํ างานไมชัดเจน เอกสารสื่อไดรับ การสนั บ สนุ น ไม
เพียงพอ ดังนั้น การประเมินรับรองคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) ในสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะ
รพช. เพื่ อเป น แมขายตน แบบคลินิ กไรพุ ง คุณ ภาพที่เขมแข็ง ขั บ เคลื่อนสู รพ.สต. ในการประเมิน คลินิ กไรพุ ง
คุณภาพใหเกิดผลลัพธตอสุขภาพอยางแทจริง
HOW : ทําอยางไร
ขั้นตอนการดําเนินงานคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) มีดังนี้
1. การประชุมรับนโยบายรวมกับกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย เปนตน
2. การประชุมชี้แจง เพื่อสรางความเขาใจและประสานกับพื้นที่รับผิดชอบทุกแหง
3. บูรณาการเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality) กับคลินิก NCD เขาดวยกัน
4. กําหนดบทบาทหนาที่ของผูใหบริการใหชัดเจน
5. จัดทําแผนงานและการจัดการ เชน ตารางเวลาใหบริการ ขั้นตอนใหบริการ สื่อการสอน สื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ เปนตน
6. ชี้แจงเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง คุณภาพ ที่บูรณาการแลวแกทีมงานที่เกี่ยวของ
7. พื้นที่สงแบบประเมินตนเอง
8. วิเคราะหแบบประเมินตนเองรวมกับจังหวัดและสงแผนประเมินพื้นที่
9. ประเมินรับรองคลินิกไรพุง คุณภาพ ณ วันที่ประเมิน
10. มอบเกียรติบัตร
11. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู คัดเลือกคนตนแบบ หนวยงานดีเดน เชิดชูเกียรติ
12. สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ มีการนําเสนอถนนสายสุขภาพของแตละพื้นที่และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพื้นที่การทํางานอื่นๆ
กิจกรรมการถอดบทเรียน
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ถอดบทเรี ย นการทํ า งานของพื้ น ที่ ในโครงการคลิ นิ ก ไรพุ ง มิ ติ ต า งๆ โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณ ในการทํ า งานแต ล ะพื้ น ที่ ได แ ก ผู รับ ผิด ชอบงาน DPAC และ NCD จากศูน ย อ นามั ย ที่ 1-13
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เครื อ ข า ย Best Pratice จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. เปาหมาย
2.1 เป า หมายเชิ งผลลั พ ธ เป า หมายคลิ นิ กไรพุ ง คุณ ภาพ คือ ประชาชนมี คุณ ภาพชีวิตที่ ดี และมี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ ง ลดเสี่ ย ง ลดป ว ย ลดโรค ลดภาวะแทรกซ อ นในกลุ ม โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง (NCD)
ตลอดจนมีการพัฒนาและขยายเครือขายสูคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality)
2.2 เป า หมายเชิ งนโยบาย การดํ าเนิ น งานจั ด ตั้ งคลิ นิ ก ไร พุ ง (DPAC) ให ค รอบคลุ ม สถานบริก าร
สาธารณสุข

-๘3. ตนทุน
3.1 ทุนดานบุคลากร ผูใหบริการในคลินิกไรพุง ประกอบดวยสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย แพทย
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตรการกีฬา นักกายภาพบําบัด แพทยแผนไทย และ
เครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน ผูรับผิดชอบงานใน สสจ./สสอ./คปสอ./อสม. เปนตน
3.2 ทุนทางสังคม มีการดําเนินงานในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมูบานสุขภาพดีวิถีไทย ในปพ.ศ.
2547 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกรไรพุง
โดยใหจังหวัดที่สนใจสมัครเขารวมดําเนินงาน และใหเงินสนับสนุนจังหวัดละ 1,000,000 บาท เปนการสราง
กระแสใหทุกจังหวัดทั่วประเทศใหมีการสงเสริมสุขภาพดวยหลัก 3 อ.
3.3 ทุนงบประมาณ การดําเนินงานคลินิกไรพุง (DPAC) จะใชงบประมาณจาก สปสช. อปท. กรม
อนามัย และสํานักงานปองกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
3.4 ทุนนโยบาย การดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เปนนโยบายโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยมีคลินิกไร
พุงเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
4. ภาคีเครือขายการทํางาน
ภาคีเครือขาย ไดแก อสม. สคร. (สํานักงานปองกันควบคุมโรค) ศูนยสุขภาพจิต สํานักสนับสนุนบริการ
สุขภาพ สื่อสารมวลชน ผูนํา แกนนํา พระภิกษุ เด็กและเยาวชน ซึ่งในป 2558 มีการบูรณาการสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยทํางานรวมกัน โดยมีการประชุมชี้แจงจากสวนกลาง เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5. กระบวนการทํางาน
มีการวิเคราะหตนเองโดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูล (SWOT Analysis) คนหาจุดแข็ง-จุดออน เพื่อ
ทราบปญหาและอุปสรรคในการทํางาน กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 การขับเคลื่อนนโยบายถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ
5.2 จัดทําแผนปฏิบัติการประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง คุณภาพ
5.3 ประชุมชี้แจงแผนใหกับจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบนโยบาย ตัวชี้วัดในการดําเนินงาน
และนําเสนอแผนเพื่อใหจังหวัดไดรับทราบ
5.4 พัฒนาศักยภาพแกบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของ (Building Capacity)
5.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู คืนขอมูลสูชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม
5.6 มีพื้นที่ตนแบบสูการปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่รวมทั้งการดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน
5.7 ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานแบบเสริมพลัง สราง Empowerment
5.8 บูรณาการกับกลุมวัยทํางาน งาน NCD มีสหสาขาวิชาชีพ
5.9 สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน
5.10 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองครูในการพัฒนางานคลินิกไรพุงใหเกิดประสิทธิภาพ
5.11 ถ ายทอดองค ค วามรูให กับ เครือขายสาธารณสุ ขในการขับ เคลื่อนงานคลินิก ไรพุงสนั บ สนุ น สื่ อ
หนังสือ คูมือการดําเนินงาน รวมถึงวิทยากร
6. ผลลัพธการดําเนินงาน
มุงเนนใหประชาชนมีภาวะสุขภาพดีขึ้น เชน น้ําหนักตัว เสนรอบเอว ดัชนีมวลกายลดลง ผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการดีขึ้น คะแนนพฤติกรรม 3อ. และผลทดสอบสมรรถภาพทางกายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ สรุปถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ดังนี้

-๙6.1 ระบบขับเคลื่อนการดําเนินงาน
มีการเชื่อมโยงกับหนวยงานสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ไดแก รพ.สต รพช. รพศ./รพท.
เปนตน โดยมีแกนนํา อสม. ขับเคลื่อนการทํางานในชุมชน การสรางบุคคลตนแบบ ผูนําองคกร เครือขายทํางาน
การนําความรูสูการปฏิบัติ ผูรับบริการมีความพึงพอใจและสุขภาพดีขึ้น นิเทศติดตาม
6.2 กลไกการทํางาน
- เชื่อมโยงกลไกที่เอื้อในทองถิ่น เชน มีสวนสุขภาพ ลานกีฬา ตลาดสุขภาพ เมนูปนโต
- DPAC แทรกไปในทุกกิจกรรมสุขภาพ เชน เวทีผูสูงอายุ เด็กอวนในโรงเรียน คปสอ.
CUP/BOARD อปท. เปนตน
7. เกณฑประเมินคลินิกไรพุง คุณภาพ (เกณฑที่งายและเกณฑที่ยาก)
7.1 เกณฑที่งาย
องคประกอบที่ 1 : การนําองคกร เนื่องจากโรงพยาบาลทุกแหงมีการดําเนินงานโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพที่ มุงเน น ให องคกรทุ กแห งมีการดําเนิน งานสงเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่ อสงเสริมใหบุคลากรมี
สุขภาพดี เปนตน แบบกับผูอื่น ทั้ งนี้ ถาผูบริการหรือผูอํานวยการหนวยงานไมเห็นความสําคัญและไมใหความ
รวมมือจะเปนสิ่งที่ยาก
องค ป ระกอบที่ 3 : การมุ งเน น ผู รั บ บริ การ/ประชาชน เนื่ องจากเป น งานประจํ าที่ ทํ าอยู
ดังนั้น โรงพยาบาลทุกแหงจึงกําหนดนโยบายการสงเสริมสุขภาพบุคลากรทั้งรายบุคคลและชุมชน
องคประกอบที่ 4 : การวัด วิเคราะห และจัดการความรู เนื่องจากระบบสารสนเทศทําใหการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน และสะดวกในการนําขอมูลไปใชประโยชน
7.2 เกณฑที่ยาก
องคป ระกอบที่ 7 : ผลลัพ ธการดํ าเนิน งาน เพราะใชระยะเวลาในการติด ตามผลลั พธดาน
สุขภาพเปนระยะๆ ตั้งแต 1,3,6 เดือน และ 1ป ทําใหผูรับบริการไมมาตามที่นัดหมาย หรือขาดการติดตาม ทําให
ไมสามารถวัดผลได การบันทึกจัดเก็บขอมูลไมไดมาตรฐานเดียวกันแลวแตจะมีการกําหนดขึ้น ทําใหผลลัพธการ
ดําเนินงานมีความหลากหลาย ฐานขอมูลไมเปนปจจุบัน เนื่องจากการดําเนินงานมีตัวชี้วัด (KPI) ของกระทรวง
สาธารณสุข แตจะรวบรวบวิชาการหลายตัว จึงเกิดการทํางานแบบบูรณาการ
องคประกอบที่ 6 : การจัดการขบวนการ เนื่องจากแตละพื้นที่มีรูปแบบขบวนการดําเนินงาน
ไมแนนอน (ไมชัดเจน)
8. อยากพัฒนาตนเอง (ของศูนยอนามัย)
การจัดทําฐานขอมูล (Database) และมีขอมูลกลางใชไดทุกระดับ ขยายการดําเนินงานสูชุมชนโดยสราง
อสม. เปนผูนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.ขยายเครือขายทํางาน ผลิตสื่องายๆ สั้นๆ สะดวกในการใช มีการบูร
ณาการรวมคลินิก NCD และDPAC ใหความรูเพิ่มทักษะ 3อ.มีเครื่องประมวลวิเคราะหรางกาย พรอมใหคําปรึกษา
แนะนํา เพื่อความตอเนื่องยั่งยืน ตลอดจนการจัดทําหลักสูตรรวมกับสวนกลาง
9. ขอเสนอตอกรมอนามัย
ควรบู ร ณาการคลิ นิ ก ไร พุ ง กั บ องค ก รต น แบบไร พุ ง และมี ที ม ทํ า งานแบบสหสาขาวิ ช าชี พ จั ด สรร
งบประมาณให พื้ น ที่ โดยตรง จั ดทํ า หลั กสู ตรปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรม 3อ. ในภาพรวมของกรมอนามั ย มี Call
Center สุขภาพ และพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลลัพธเพื่อสุขภาพในคลินิก DPAC มีการจัดทําสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธสรางกระแสใหทันสถานการณ

- ๑๐ 10. ปญหาอุปสรรค
ปญหาอุปสรรค จากการประเมินรับ รองคลินิ กไรพุงของเครือขายสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบพบวา สถานบริการบางแหงมีการจัดตั้งคลินิกไรพุง มีสถานที่ใหบริการ มีปายคลินิก มีอุปกรณการ
ใหบริการ มีผูรับผิดชอบคลินิกปดใหบริการสัปดาหละ 1 วัน ไมมีการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานกับคลินิกโรค
เรื้อรังและ OPD จึงทําใหคลินิกไรพุงมีผูมารับบริการนอย ขาดการจัดเก็บขอมูลผลลัพธการใหบริการและไมมีการ
นําขอมูลมาวิเคราะหผลลัพธตามเปาหมายที่วางไวทําใหคลินิกนี้ไมสามารถตอบตัวชี้วัดที่กําหนดไวได เชน กลุม
เสี่ยงสามารถลดภาวะเสี่ยงไดจํานวนเทาไหร ลดการเกิดโรคเบาหวาน ความดันรายใหมไดเทาไหร ในรายที่เปน
กลุมปวยลดการใชยาลดการเกิดภาวะแทรกซอนเทาไหร
งานคลินิกไรพุงเปนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายของผูรับบริการที่ใชระยะเวลานาน
ในการติดตามผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงจึงทําใหการจัดเก็บขอมูลไมครบถวน ผูรับผิดชอบงานมีภาระหนาที่งานมาก
สวนใหญ คลินิกไรพุงจะอยูในความรับ ผิดชอบของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ หรือกลุมเวชกรรมสังคม ซึ่งจะตอง
สงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย ตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยผูสูงอายุ จึงตองจัดบริการคลินิกตางๆมากมาย
เช น วางแผนครอบครั ว ตรวจหลั ง คลอด ตรวจมะเร็ งปากมดลู ก มะเร็งเต านม โรคติ ด ต อ ทั่ ว ไป โรคเอดส
โรคติ ดต อทางเพศสั มพั น ธ ฉี ดวัคซีน เด็ ก กระตุน พัฒ นาการเด็ก โรงเรียนพ อแมโครงการสายใยรักครอบครัว
ประเมิน ความสามารถทางเชาวป ญ ญา ประเมิ น ความฉลาดทางป ญ ญา คลินิ กเพื่อนวัยใสเข าใจวั ยรุน คลินิก
ผูสูงอายุ คลินิกวัณโรคและโรคเรื้อน งานเยี่ยมบาน ทําใหการใหบริการของคลินิกไรพุงจึงเปดใหบริการเพียงครึ่งวัน
ตอสัปดาห จากการสอบถามถึงจํานวนผูเขารับบริการในคลินิกไรพุง ทราบวามีจํานวนผูรับบริการนอยแพทยสงเขา
มาลดน้ําหนักเพียง 1-2 ราย
11. ขอเสนอแนะ
- ควรมีการจัดทําหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนหลักสูตรกลางของกรมอนามัย
- ควรมีระบบการติดตามผลลัพธ เชน สภาวะสุขภาพ ไดแก น้ําหนักตัว เสนรอบเอว และคาดัชนีมวลกาย
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ และผลทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงการทํางานในภาพรวมของประเทศใชในการอางอิงได
นิยามคําศัพท / นิยามคําศัพทเชิงปฏิบัติการ
คลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC Quality) หมายถึง คลินิกไรพุงที่มีการดําเนินการใหบริการในสถานบริการ
สาธารณสุข ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการและการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดความ
ยั่งยืน ผานเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง
กลุ ม เป าหมายของคลิ นิ ก ไร พุ งคุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม ประชาชนทั่ ว ไปที่ มี ค วามสนใจดู แ ลสุ ขภาพและ
ประชาชนที่มีโรคประจําตัว โรคเรื้อรัง 5 โรค หรือประชาชนกลุมเสี่ยงดานพฤติกรรม
กระบวนการใหบริการคลินิกไรพุง/ประชาชน หมายถึง หนวยงานสถานบริการสาธารณสุข มีกระบวนการ
ใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. เพื่อลดอวน ลดเสี่ยง ลดโรค ดังนี้
1. มีกระบวนการคัดกรอง กลุมเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ ตั้งแต 15 ปขึ้นไปใน
สถานบริการหรือในชุมชน เพื่อใหสามารถจัดบริการไดอยางเหมาะสม
2. มีกระบวนการใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. เพื่อลดอวน ลดเสี่ยง ลดโรค ดังนี้
- ลงทะเบีย นผูเขารับ บริการที่ มากจากกการคั ดกรอง หรือส งต อมาจากคลินิ ก NCD ผูที่สนใจ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดอวน ลดเสี่ยง ลดโรค
- ประเมินความเสี่ยงพฤติกรรมสุขภาพการกินและการออกแรง/ออกกําลังกาย
- ประเมินภาวะสุขภาพ/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

- ๑๑ - ประเมินความพรอมในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- ใหคําปรึกษาเพื่อใหผูรับบริการตระหนักรูถึงภัยพฤติกรรมเสี่ยง โอกาสเกิดโรค และใหความ
ช ว ยเหลื อ ตามทฤษฎี ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (Stages of change theory) หรื อ ทฤษฎี ก าร
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอื่นๆ
- ตั้งเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.
- นัดติดตามและประเมินผล
3. ใหความรู จัดโปรแกรม/สอนทักษะการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. รายกลุม /การจัดการบรรยาย
พิเศษ /การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ /การจัดนิทรรศการ การเผยแพรความรู
4. นัดและติดตามประเมินผล
วิธีการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality)
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed method) ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
การศึกษาการพัฒนาคลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC Quality) โดยการสํารวจความคิดเห็นตอการใชบริการคลินิกไรพุง
ในความรับผิดชอบของศูนยอนามัยที่ ๑ – ๑๓ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปผล วิจารณ เสนอแนะดังนี้
สรุปผล
ผลการสํารวจคลินิกไรพุงทั่วประเทศ พื้นที่ศูนยอนามัยที่ ๑-๑๒ พบวามีความแตกตางกันมาก มีสวนนอย
ที่พรอมและเปนคลินิกคุณภาพ (DPAC Quality) สวนใหญมีความพรอมระดับปานกลาง-มาก เทานั้น และมีสวน
ที่ตั้งอยูใน รพ.สต. มีความพรอมนอย เนื่องจากสถานที่คับแคบ ขาดบุคลากร และขาดอุปกรณ
อยางไรก็ตามมุมมองความตองการของประชาชน (People Oriented) คลินิกไรพุง DPAC ยังเปนสถานที่
ใหบริการที่ผูรับบริการพึงพอใจ ปานกลาง-มาก และจะใชบริการตอเนื่องตอไป ดวยเหตุผลหลักคือ การลดน้ําหนัก
ลดความอวน ทําใหสุขภาพแข็งแรง
วิจารณผล
๑. ในเชิงคุณภาพ คลินิกไรพุง DPAC เปนบริการที่ดีมีประโยชน แตตองพัฒนาอีกมากจึงจะบรรลุคุณภาพ
โดยเฉพาะความเปนมาตรฐาน เนื่องจากมีสถานที่เปนปจจัยสําคัญ คลินิกไรพุง DPAC จึงแตกตางกันตามระดับ
ของสถานบริ การ รพศ./รพท. และ รพช. ขนาดใหญ ไมมี ปญ หา จะมีปญ หาที่ รพ.สต. ซึ่งสถานที่ จํากัด และ
บุคลากรนอย จึงมีขอจํากัดดานสหวิชาชีพ
๒. ในเชิงปริมาณ คลินิกไรพุง DPAC ที่ รพ.สต. มีปญหา เมื่อตองพัฒนาใหครบ ประมาณ ๙,๗๕๐ แหง
ทั่วประเทศ การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร การพัฒนาสถานที่จึงเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องที่ตองลงทุน
อยางเพียงพอ จึงจะบรรลุคุณภาพมาตรฐาน การที่รัฐจะลงทุนเพียงฝายเดียวจะเปนภาระในระยะยาว ควรเปด
โอกาสใหภาคีเครือขายตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากขึ้น
๓. การออกกําลังกายและโภชนาการ ควรเปนเรื่องพื้นฐานของคนทุกคน ควรขยายผลในดาน การสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคใหครอบคลุมทั่วถึง ปองกันภาวะอวนอยางเขมแข็ง จากการศึกษาพบวา มีภาคีเครือขาย
ตางๆ ที่สนใจสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการอบรม ในอนาคตควรสนับสนุนใหมีการเปดคลินิกสาขาที่สถาน
ประกอบการ โรงเรี ย น โรงงานอุ ต สาหกรรม หมู บ า นสํ า นั ก งานต า งๆ เพื่ อ ให ส ะดวกต อ การใช บ ริ ก ารของ

- ๑๒ กลุมเปาหมาย และเปนการขยายความคลอบคลุมของการเขาถึงบริการ เพิ่มการมีสวนรวม และความเปนหุนสวน
ดานสุขภาพ ดังนี้
๓.๑ ประชาชนตระหนักเห็นประโยชน นับเปนเรื่องดี ควรขยายผลเพื่อใหผูมารับบริการ เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงนี้สูครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจจะพัฒนาปรับปรุงโภชนาการประจําวัน ออกกําลังกาย ที่เพียงพอ
นําสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งจะเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทางมารับบริการ ที่คลินิกไรพุง
DPAC กลยุทธใชผูที่ประสบความสําเร็จเปนผูชักชวนเปาหมายอวนเขาคลินิก
๓.๒ บุ คลากรสาธารณสุข เปนประชาชนในอีกสถานะหนึ่ ง สามารถพั ฒนาดานการออกกําลังกาย
และโภชนาการ รวมทั้งโรคเรื้อรัง จนสามารถเปนผูนําดานสุขภาพ Health Model ไดทุกคน ดังนั้นกลุมเปาหมาย
แรกของคลินิกไรพุง DPAC ควรเริ่มที่ เจาหนาที่ กอน เมื่อดําเนิ นการในกลุ มเจาหนาที่ สําเร็จ ปญ หาในการขาด
บุคลากรสหวิช าชีพจะไมเกิด ขึ้น หรือเกิดน อย เพราะบุ คลากรไดบูรณาการแนวคิด และการปฏิ บั ติที่บ รรลุผ ล
สามารถถายทอดวิชาการและหลักปฏิบัติไดเสมือนมืออาชีพ
๓.๓ อาสาสมั ครสาธารณสุข เป น กลุ มที่ พ บปะผู คนถายทอดสื่อสารสุขภาพแกป ระชาชนใน
หมูบาน เปนกลุมเปาหมายหลักที่จําเปนตองพัฒนาองคความรูและศักยภาพ ดานออกกําลังกาย โภชนาการ และ
โรคเรื้อรัง อยางเปนองครวม เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธแนวระนาบ (Ground War)
๓.๔ ผูประกอบการ ภาคเอกชน มีบทบาทสําคัญในการจัดบริการดานโภชนาการ และการออก
กําลังกายได นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาสถานที่ปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ จัดสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอสุขภาพดี เพิ่มคุณภาพชีวิตแกลูกจาง พนักงาน
๓.๕ หนวยงานภาครัฐอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงศึกษาธิการที่มีกลุมเปาหมายใน
ความรับผิดชอบ สามารถจัดบริการ ดานโภชนาการ ออกกําลังกาย และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดี
๔. ดําเนินงานแกนแทของคลินิกไรพุง DPAC เพื่อบรรลุคุณภาพ โดยกระจายงานดานสงเสริม ปองกัน
ควบคุมโรค ใหภาคีเครือขายรวมดําเนินการใหคลินิกไรพุง DPAC เหลืองานหลักเฉพาะรักษา กลุมเปาหมาย ที่
อวน และฟนฟู กลุมที่เสื่อมสมรรถภาพจากโรคจริงๆ ภาระงานจะลดลง และสามารถทํางานคุณภาพจริงๆ ควบคู
กับการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนานวัตกรรม ที่มีประสิทธิผลตอการลดโรคอวนใหเปนที่ประจักษ
๕. คลินิกไรพุง DPAC หลังการพัฒนาคุณภาพ อาจกาวไปสูคลินิกองครวมของกลุมโรคเรื้อรังเพื่อรองรับ
สังคมบริโภค และสังคมผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
๑. ระดับปฏิบัติ ควรมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของคลินิกไรพุงตอไป โดยใชหลักการพัฒนาคุณภาพ
P D C (S) A อยางตอเนื่องโดย
๑.๑ กลุมคลินิกที่มีคุณภาพ มาก-มากที่สุด ใหรักษาระดับ พัฒนาเปนคลินิก DPAC คุณภาพตนแบบ
๑.๒ กลุมคลินิกที่มีคุณภาพ ปานกลาง-มาก สนับสนุนใหมีการพัฒนาไปสูระดับมากที่สุด โดยใชกล
ยุ ทธ PPP (Public Private Partnership) ความรว มมื อระหวางรัฐ และเอกชน หรือความรวมมือระหวางภาคี
เครือขายอื่น มาเสริมศักยภาพ และอํานวยการดําเนินงานมีความคลองตัวบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

- ๑๓ ๑.๓ กลุมคลินิกที่มีคุณภาพ นอยที่สุด-นอย การประเมินความพรอม ทบทวนปญหา ปรึกษาหารือ
รวมกันในการจะมุงเนนพัฒนาตอ หรือจะยุบเลิก ควบรวมคลินิกรวมกับคลินิกโรคเรื้อรังอื่นๆเพื่อเสริมสมรรถนะให
มีความพรอมมากขึ้น
๒. ระดับนโยบาย
๒.๑ เขตบริ ก ารสุ ข ภาพ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น คลิ นิ ก DPAC คุ ณ ภาพ ให ส ามารถบริ ก าร
แก ป ระชาชนกลุ ม เริ่ ม อ ว น อ ว น และโรคอ ว น เพื่ อ ลดป ญ หาโรคเรื้ อ รั ง ซึ่ ง ควรส ง เสริ ม ยุ ท ธศาสตร PPP
ซึ่งเหมาะสมกับการดําเนินงานสหวิทยาการ และรูปแบบหลากหลายตามบริบทพื้นที่
๒.๒ กรมอนามั ย ควรสนั บ สนุ น นโยบาย DPAC อย างต อ เนื่ อง โดยกํ าหนดให มี ตั ว ชี้ วั ด และ
แผนงานที่ชัดเจนในแผนของศูนยอนามัยทุกศูนย รวมทั้งศึกษาวิจัยสนับสนุนรูปแบบการพัฒนา
๒.๓ กระทรวงสาธารณสุข ควรมีนโยบายบูรณาการงานดานโรคเรื้อรัง ๓ อ. ๒ ส. เขาสูงานปกติ เพื่อ
ความครอบคลุมและความยั่งยืนในระยะยาว
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สถานบริ ก ารสั งกั ด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารดํ าเนิ น งานคลินิ กไร พุ ง DPAC
ตามเกณฑการประเมินของกรมอนามัย
- ระดับ รพศ. รพท. รพช. ดําเนินงานคลินิก DPAC รอยละ 100
รพ.สต. ดําเนินงานคลินิกไรพุง DPAC รอยละ 60 ของทุกอําเภอ (เชิงปริมาณ)
- ระดับ รพศ. รพท. รพช. ดําเนินงานคลินิก DPAC รอยละ 50
รพ.สต. ดําเนินงานคลินิกไรพุง DPAC รอยละ 30 ของทุกอําเภอ (เชิงคุณภาพ)
การให ความสําคั ญ ต อที มงานแบบสหสาขาวิชาชี พที่ มีคุณ ภาพเปน สิ่งสําคัญ ในการพัฒ นาคลินิกไรพุ ง
คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมของ DPAC ประกอบด ว ยงานหลายดาน ลํ าพั งพยาบาลวิ ช าชี พ และนั ก วิช าการ
สาธารณสุข อาจมีความรูดานอาหารและการออกกําลั งกาย ตลอดจนสุ ขภาพจิตไมเพียงพอ จําเป น ตองอาศัย
ทีมงานสหวิทยาการที่เขมแข็ง จุดนี้อาจเปนจุดออน กลายเปนอุปสรรคตองาน เพราะการทําทีมคุณภาพที่ครบองค
สหวิชาชีพเปนเรื่องยาก หากนําไปเปนมาตรฐานเพิ่มคุณภาพ ตองอาศัยระยะเวลาและกรอบโครงสรางของคลินิก
ไรพุง DPAC
การพั ฒ นาคลินิ กไรพุงคุณ ภาพให โดดเดนจําเปน ตองใชส ถานที่ เครื่องมือสนับ สนุน และกําลังคน มา
รั บ ผิ ด ชอบโดยเฉพาะ ป จ จั ย เหล านี้ จ ะไม เกิ ด เลยหากผู บ ริ ห ารไม ให ค วามสํ าคั ญ และให ก ารสนั บ สนุ น ทั้ งนี้
ความสําเร็จของการนําหลักการและวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. สรางคานิยม “ออกกําลังกายแลวสุขภาพดี
พารวย มีสวนชวยชาติใหเจริญมั่นคง” ในประชาชนทุกหมูเหลา ทั่วประเทศ

ลงชื่อ

( นางนงพะงา ศิวานุวฒ
ั น )
ผูเสนอผลงาน
………… / ตุลาคม / 2560

- ๑๔ เกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงาน
* ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบัตงิ านทีม่ ีประสบการณ (ตําแหนงประเภทวิชาการ)
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
สําหรับกรรมการผูประเมิน สายงาน...............................................
ชื่อ-สกุล ผูประเมิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ชื่อ-สกุล ผูขอประเมิน นางนงพะงา ศิวานุวฒ
ั น
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ

ผลงานที่นําเสนอ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กอวนดวยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ขอเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลงาน เรื่อง การพัฒนาคลินิกไรพุง คุณภาพ (DPAC Quality)

ผลการประเมิน มีดังนี้

ลําดับ
รายการ
ที่
๑ คุณภาพของผลงาน
* มีคุณภาพของผลงานดีมาก
๒ ความยุงยากซับซอนของผลงาน
* ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ
หรือแกปญ
 หาในงานทีป่ ฏิบัติเปนประจํา
๓ ประโยชนของผลงาน
* เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ
หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก
หรือการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในระดับสูงมาก สามารถเสริม
ยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี
๔ ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณ
* มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
เปนที่ยอมรับในระดับกองหรือระดับกรมหรือวงการวิชาการหรือ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ
* สรุปผลการประเมิน (

)

ผาน

(

)

คะแนน คะแนนทีไ่ ดรบั
เต็ม ผลงาน ขอเสนอฯ
๒๕
๒๕

๒๕

๒๕

๑๐๐

ไมผา น

* ความเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
(ลงชื่อ)

ผูประเมิน
(

)

ตําแหนง
วันที่
หมายเหตุ

๑. แตละขอ ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๒. คะแนนรวม ไมต่ํากวารอยละ ๗๐

/

/

