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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษานี้ ศึกษารูป แบบบริการแบบใหม่ในงานบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีประสิทธิภาพจริงและสามารถประเมินผลได้ โดยดาเนินการเลือกพื้นที่
ศึกษา จากหน่ ว ยงานที่ มีการให้ บ ริการส่ งเสริม สุ ขภาพและป้องกัน โรครายบุคคลอยู่แล้ ว พบว่ามีห น่ว ยงานที่
ให้บริการลักษณะดังกล่าวอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทั พ ทั น จั งหวั ดอุ ทั ย ธานี โรงพยาบาลบางเลน จั งหวั ด
นครปฐม และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เก็บข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ 2561 ยกเว้น
โรงพยาบาลทัพทัน จะเก็บข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน
(Mix-methods) โดยศึกษาทั้งข้อมูล เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study)
ผลการศึกษาพบว่า มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น 235 ราย ได้รับบริการต่ อเนื่องจนครบ 6 เดือน 132 ราย คิด
เป็นร้อยละ 56.17 พบว่าในรายที่รับบริการต่อเนื่อง มีค่าการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักเปรียบเทียบก่อนแลหลังการ
เข้ารับบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ เฉลี่ย 3.49 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาในแง่ของการบรรลุ
เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พบว่า ร้อยละ 60.61 สามารถเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายน้าหนัก
และดัชนีมวลกายที่กาหนด เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้รับบริการและผู้ไม่ได้รับบริการ พบว่า กลุ่มที่ได้รับ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล มีโอกาสบรรลุเป้าหมายของการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม สูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการ ประมาณ 5.344 -17.619 เท่า อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
รูป แบบบริ ก ารส่ งเสริ ม สุ ขภาพและป้ องกัน โรครายบุ ค คล ในประชาชนกลุ่ มเสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื้อ รัง
ประกอบไปกระบวนการให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 6 เดือน ในแต่ละครั้ง ผู้รับบริการจะได้รับ
บริการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมิ น Assessment ได้ แ ก่ กระบวนการตรวจวั ด ทางกายภาพ (Biometric
Assessment) Psychometric Assessment การประเมินปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk assessment)
การประเมินประวัติทางการแพทย์ Medical History Assessment
2. กระบวนการ Empowerment หรือกระบวนการเสริมพลัง
3. กระบวนการ Coaching หรือระบบพี่เลี้ยง ได้แก่ Diet coaching และ Physical Activity Coaching
ผู้ให้บริการ กาหนดให้มีการให้บริการในลักษณะทีมงาน ไม่จาเป็นต้องเป็นระบบบริการของโรงพยาบาล
สามารถบริหารจัดการให้เกิดบริการโดยภาคเอกชน ในแต่ละทีมประกอบไปด้วย
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1. บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้คาปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ การเสริมพลัง Empowerment ใช้เวลาใน
การให้บริการครั้งละ 45 นาทีต่อผู้รับบริการ 1 ราย
2. บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะด้ านการให้ ค วามรู้ในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการกิ น อาหาร ใช้ เวลาในการ
ให้บริการครั้งละ 45 นาทีต่อผู้รับบริการ 1 ราย
3. บุ คลากรที่มีทั กษะด้านการให้ ความรู้ในการออกกาลั ง ใช้เวลาในการให้ บริการครั้งละ 45 นาที ต่อ
ผู้รับบริการ 1 ราย
รูปแบบทางธุรกิจสาหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ข้างต้น โดยสรุปสามารถจาแนกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่บ้ าน หรือในสถานที่อื่น ๆ ที่ผู้ รับ บริการสะดวก (Home Exercise) สามารถดาเนินการได้โดยกาหนดอัตรา
ค่าบริก ารที่ ร าคา 3,500 บาทต่ อรายต่อ โปรแกรม 6 เดือ น รวมการให้ ยื ม อุ ป กรณ์ ติ ดตามการออกกาลั งกาย
Fitness Trackers or Fitness Watches สามารถทากาไรในเชิงธุรกิจ
2. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่ ส ถานที่ อ อกกาลั งกาย (Fitness center) อัต ราค่ าบริการที่ ราคา 4,500 บาทต่ อรายต่ อ โปรแกรม 6 เดื อ น
สามารถทากาไรในเชิงธุรกิจได้เช่นกัน
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บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง(Non-Communicable diseases : NCDs) เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ระดั บ โลกที่ ท วี ความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากปี พ.ศ. 2552 สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด ร้อยละ63 ที่เกิดจาก
กลุ่มโรค NCDs และกว่าร้อยละ 80 เป็นประชากรของประเทศที่กาลังพัฒนา 1 สาหรับประเทศไทยพบว่า ร้อยละ
75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดหรือราว 320,000 คนต่อปี มีสาเหตุมาจากกลุ่มโรค NCDs คิดเป็นมูลค่าการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี2 จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย
พ.ศ.2552และ 2557 พบว่า เพศชายมีการสูญเสียปีสุขภาวะ(DALY)มากกว่าเพศหญิงและมีแ นวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยเพศชายมีการเพิ่มจานวนปีสุขภาวะของการสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศ
หญิงมีการเพิ่มจานวนปีสุขภาวะของการมีสุขภาพที่บกพร่องมากกว่าเพศชาย โดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นภาระ
โรคที่สาคัญลาดับแรกได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด3
จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ในปี 2557 พบว่า หนึ่งในสามของ
ประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจในปี พ.ศ.2552
โรคเบาหวานมีความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ6.9 เป็นร้อยละ 8.9 คิดเป็นจานวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 คน
ต่อปี ส่วนโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีความชุกเพิ่มจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อย
ละ 24.5 คิดเป็นจานวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 600,000 คน ในจานวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ทราบว่า ตนเองป่วยเป็น
เบาหวานและความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 40 อีกทั้งจานวนผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัยและสามารถควบคุมระดับ
น้าตาลและความดันโลหิตได้อยู่ที่ร้อยละ 23.5และ 29.7 ตามลาดับเท่านั้น4
ใน พ.ศ. 2554 คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย (พ.ศ. 2554-2563) โดย
จุดประสงค์ห ลักของยุทธศาสตร์นี้คือ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงนอกภาคสาธารณสุ ขมีส่วนร่วม
ควบคุ มโรคไม่ติดต่อ แต่ ส่วนใหญ่ยั งไม่ส ามารถนาสู่การปฏิบัติ ได้ เนื่องจากขาดหน่วยประสานงาน กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพหลัก ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา โดยได้กาหนดโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และภัยสุขภาพในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข5 เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 โรคหลัก ประกอบด้วย โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมร่วมที่
สาคัญ ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และการมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่ ไขมัน ในเลือดสูง ความดัน
โลหิตสูง ระดับน้าตาลในเลือดสูง และภาวะน้าหนักเกินและอ้วน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการดารงชีวิตมี
ผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ร้อยละ 80 ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
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และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 และมากกว่า ร้อยละ 40 ของโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ6 กระทรวงสาธารณสุขจึงเน้นนโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการดาเนินงานใน NCD Clinic
Plus 2560 ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ใช้ชุดความรู้ คู่มือการประเมินความเสี่ยง การตรวจคัดกรองประจาปี
การให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน การใช้สื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โฆษณา
และApplication การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลื อดแบบรายบุ คคลอย่ างเข้มข้น และเร่งด่วนภายใน 1 เดือน ผลการดาเนินงานของ NCD Clinic Plus 2560
พบว่า ต้องมีการปรับปรุงเรื่องระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการดาเนินการ
เชื่อมโยงกับระดับชุมชน2,7 แสดงถึงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ที่เป็นกลไกสาคัญที่สุดในเรื่องนี้
อีกทั้งผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แสดงเป็นจานวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
และผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย และสามารถควบคุมระดับน้าตาลและความดันโลหิตได้ ก็มีสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆ
เช่นเดียวกัน
จากผลลัพธ์ข้างต้น อาจสรุปได้ว่า รูปแบบการดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมป้องกันในปัจจุบันอาจยังไม่
ตอบโจทย์และไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นทีมวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบบริการแบบใหม่ในงานส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพจริงและสามารถประเมินผลได้ รวมถึงความเป็นไป
ได้ทางการเงินของรูปแบบทางธุรกิจสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การขยายผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน (Prevention and
Promotion :PP) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2.2. เพื่อศึกษาความเป็ น ไปได้ทางการเงินของรูป แบบทางธุรกิจส าหรับกิจกรรมส่ งเสริมและป้ องกัน
(Prevention and Promotion :PP) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษารูป แบบการดาเนิ น การกิจ กรรมส่ งเสริมป้องกัน เน้นการให้ บริการกิจกรรมส่ งเสริมและป้องกัน
(Prevention and Promotion :PP) ในประชาชนกลุ่ ม เสี่ ยงโรคไม่ติ ดต่ อ เรื้อรัง รายบุ ค คล และเป็ น กิจ กรรมที่
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ พบว่า เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการลักษณะ
ดังกล่าวอยู่ 3 แห่ง ได้แก่
1.
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2.
โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม
3.
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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4. กรอบแนวคิด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สามารถพัฒ นารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน (Prevention
and Promotion: PP) รายบุคคล ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5.2 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน (Prevention and Promotion:
PP) รายบุ คคล ในประชาชนกลุ่ มเสี่ ย งโรคไม่ติดต่ อเรื้อรัง ดังกล่ าว สามารถดาเนินงานในรูปแบบธุรกิ จ ได้จริง
สามารถขยายผล รวมถึงส่งต่อให้ภาคส่วนอื่นเช่น ท้องถิ่น หรือ เอกชนเป็นผู้ดาเนินงานได้
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
1. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases: NCDs) คือ กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
การติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนาโรค (พาหะ)
หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกาลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม ซึ่งโรคในกลุ่มโรค NCDs ที่มีอัตรา
ผู้ ป่ ว ยและผู้ เสี ย ชี วิตสู งสุ ด 6 โรค ได้ แก่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลื อดสมองและหั ว ใจ
(Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases ) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคมะเร็ง (Cancer) โรค
ความดันโลหิตสูง (Hypertension) และโรคอ้วนลงพุง (Obesity)1
สาหรับประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว 320,000 คนต่อปี เกิดจากโรค
ไม่ติดต่อ และประมาณร้อยละ 55 เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี ซึ่งองค์ การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร7 เมื่อพิจารณาพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก 4 โรคสาคัญคือ โรคหลอดลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด
โรคเบาหวาน และโรคทางเดิน หายใจอุดกั้นเรื้อรัง จากข้อมูล ทะเบียนการเสี ยชีวิตของส านั กบริห ารทะเบี ยน
กระทรวงมหาดไทยพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2555 กับปี พ.ศ.2558 ทั้ง 4 โรคมีแนวโน้มจานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดย
โรคหลอดลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบในเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง 2-3 เท่า ขณะที่เบาหวานจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย7
จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ในปี 2557 พบว่า หนึ่งในสามของ
ประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจในปี พ.ศ.2552
โรคเบาหวานมีความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ6.9 เป็นร้อยละ 8.9 คิดเป็นจานวนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 คน
ต่อปี ความชุกในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย และมีจานวนเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น โดยร้อยละ 43.1 ของผู้ที่เป็น
เบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานมาก่อน ร้อยละ 2.7 เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับ
การรักษา มีเพียงร้อยละ 23.5ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ที่สามารถคุมระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ < 130
มก./ดล. โดยผู้หญิงมีสัดส่วนที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดีกว่าผู้ชาย เมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจครั้งที่ 4
ในปี 2552 พบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลง คือมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย
เพิ่มขึ้น อีกทั้ง จานวนผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ก็มีจานวนที่ลดลง ส่วนโรคความดันโลหิตสูงที่เป็น
สาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีความชุกเพิ่มจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 24.5 คิดเป็นจานวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ปีละประมาณ 600,000 คน ความชุกในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมีจานวนเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ความ
ครอบคลุมในการตรวจวินิจฉัย พบว่า ร้อยละ 54.2 ในเพศชายและร้อยละ 35.2 ในเพศหญิง ไม่เคยได้รับการตรวจ
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วินิจฉัยโรคมาก่อน ร้อยละ 6.1 ได้รับการตรวจวินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 29.7 สามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการสารวจครั้งที่ 4 ในปี 2552 พบว่า แม้ว่าจะมีความชุกเพิ่มขึ้น แต่การ
เข้าถึงระบบบริการก็ดีขึ้น มีจานวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยลดลง และมีจานวนผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้มากขึ้น4
2. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็ น ผลมาจากรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณอันตราย การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
ปัจจุบั นพบว่า มีผู้สูบ บุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 19.5 ของประชากรไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 1ใน 6 ของนักเรียน
(อายุ 13-15 ปี ) สูบบุหรี่8 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ สูบเยอะสุดในกลุ่มอายุ 30-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2552 พบว่ามีจานวนที่ลดลงทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่กลับพบว่ามีจานวนมวน
บุหรี่ที่สูบเฉลี่ยต่อวันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงการได้รับควันบุหรี่มือสอง พบว่า ใน 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละ 72.6 ของคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง4
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ใน 1 ปีที่ผ่านมา มี จานวนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ที่ร้อยละ
36.2 ของประชากรอายุ 15-79 ปี โดยผู้ชายมีความชุกสูงกว่าผู้หญิง 3-5 เท่า เมื่อสอบถามในช่วงเดือนที่ผ่านมา มี
ร้อยละ 30.7 ที่ดื่มแอลกอฮอล์ สาหรับผู้ที่ดื่มครั้งละจานวนมากหรือดื่มมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง(binge
drinking)ในเดือนที่ผ่านมา คือร้อยละ 13.6 ส่วนผู้ที่ดื่มปริมาณมากเป็นระยะยาวต่อเนื่องหรือดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2
แก้วมาตรฐานต่อวันใน 30 วันที่ผ่านมา(heaving drinking) อยู่ที่ร้อยละ 7.3 9
การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โลกปัจจุบันเป็นโลกยุคดิจิตอล ประชาชนส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารและใช้
อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ างๆในชี วิ ต ประจ าวั น ส่ งผลให้ เกิ ด พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง การขยั บ
เคลื่ อนไหวร่างกายลดน้ อยลง อีกทั้งวิถีชีวิตที่มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องทุนแรงมีมากขึ้น เช่น
เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ การซื้อขายทางระบบออนไลน์แทนการไปซื้อเองที่ห้างสรรพสินค้า ยังเป็นตัวลด
กิจกรรมทางกายให้น้อยลงไปอีกด้วย จากผลการสารวจกิจกรรมทางกายในปี 2558 พบว่า คนไทยนอนหลับเฉลี่ย
คืนละ 8 ชั่วโมง ในขณะที่ตื่น มีกิจกรรมทางกายเพียง 2 ชั่วโมง ที่เหลือเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชั่ วโมงหรือ
มากกว่าครึ่งหนึ่งต่อวัน ซึ่งพฤติกรรมเนือยนิ่งจะติดต่อกันมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ในการนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์
นั่งประชุมหรือนั่งคุย ทางานหรือเรียนหนังสือ และการนั่งเล่นเกมส์หรือโทรศัพท์มือถือ10
การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมจาก
สั งคมเกษตรกรรมเป็ น สั งคมอุตสาหกรรม จากสั งคมชนบทกลายเป็ น สั งคมเมืองมากขึ้น ท าให้ แบบแผนการ
ดารงชีวิตและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ขาดการเอาใจใส่ดู แลสุขภาพ พฤติกรรมการ
บริโภคที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้สัดส่วน ขาดความสมดุล ละเลย หรือมองข้ามคุณค่าทางโภชนาการ11 พบว่าประมาณ 1
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ใน 4 ของประชากรอายุ 15-79 ปีเท่านั้น ที่รับประทานผักและผลไม้ได้เพียงพอตามเกณฑ์ คือรับประทานเฉลี่ย
มากกว่า 5 หน่ ว ยมาตรฐานต่อวัน (400-600 กรัม /คน/วัน )9 และมีการปลู กผั กไว้รับ ประทานเองที่บ้ านลดลง
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น มี พฤติกรรมการนิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟูด อาหารสาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว
ขนมกรุบ กรอบ ช็อคโกแล็ ต ลูกอม น้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวาน ที่ห าซื้อได้ง่าย สะดวก มีการแข่งขันทาง
การตลาด มีการลงทุนโฆษณาสูงมาก ที่มีส่วนประกอบหลักด้วย แป้ง น้าตาล น้ามัน ไขมัน ผงชูรส และเกลือมาก
ขึ้น จากการสารวจพบว่า มีการบริโภคน้าตาลเพิ่มขึ้นเป็น 26 ช้อนชา (104 กรัม) ต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงกว่าคาแนะนา
องค์การอนามัยโลกที่ให้บริโภคน้าตาลสูงสุดไม่เกิน 12ช้อนชาต่อวัน เช่นเดียวกับการบริโภคเกลือต่อคนต่อวัน (9
กรัม) ก็สูงเกือบสองเท่าของปริมาณสูงสุดตามคาแนะนาองค์การอนามัยโลกเช่นกัน 8 ส่งผลให้ประชากรมีน้าหนัก
เกิน/อ้วน เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
3. การกาหนดเป้าหมาย
การประเมิ น ความส าเร็ จ ของการเข้าโปรแกรมปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมในกลุ่ มเสี่ ยงโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง
สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงจากค่าตัวแปรต่างๆ ทั้ง ค่าความดันโลหิต ระดับน้าตาลและไขมันในเส้นเลือด
รอบเอว Body Mass Index (BMI) และน้ าหนั ก ตั ว ซึ่ ง น้ าหนั ก ตั ว เป็ น ตั ว แปรที่ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงได้ ไ ว
ประเมินผลง่าย และสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้น้าหนักยังเป็นตัวแปรที่บ่ งบอกถึงความเสี่ยงในการ
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ระดับความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นตามน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) ดังนั้นการลดน้าหนักจึงทาให้ความดันโลหิตลดลงด้วย โดยถ้าสามารถ
ลดน้ าหนั ก ลงทุ ก 2.2 ปอนด์ (1 kg.) จะท าให้ ค วามดั น โลหิ ต ลดลง 1 mmHg 12 นอกจากนี้ ยังมี ก ารศึ กษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของน้าหนักตัวที่ลดลงได้ กับความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า การลดน้าหนักได้อย่าง
น้อย 5% ของน้าหนักตัวเริ่มต้นมีความสาคัญทางคลินิกต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือ ดหัวใจอยู่ที่ 25
% และลดการเกิ ด ภาวะสมองขาดเลื อ ดได้ ถึ ง 35% 13 การศึ ก ษาของ American Diabetes Prevention
Program พบว่า การลดน้าหนักลงประมาณ 5.5 % ของน้าหนักตัวเริ่มต้น ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวาน
ได้ 58% 14 ดังนั้นการลดน้าหนักให้ได้อย่างน้อย 5% ของน้าหนักตัวเริ่มต้นจึงเป็นเป้าหมายที่มีความสาคัญในการ
ลดความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง15
4. นโยบายป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.1 แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับโลก พ.ศ. 2556-2563 (Global Action Plan
for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020)16
แผนปฏิบัติการนี้ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 เพื่อให้
ประเทศสมาชิก ภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ และสานักงานเลขาธิการ ได้มีแนวทางการดาเนินงานและตัวเลือก
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ทางนโยบายโดยใช้องค์ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ในปัจจุบัน หลักฐานทางวิชาการ และข้อมูลจากการทบทวนชุด
ประสบการณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ แผนนี้มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลัก
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุ หลัก
ของการป่ ว ยและเสี ย ชี วิตจากโรคไม่ ติด ต่อ กั บ ปั จจั ยเสี่ ยงร่ว มก่ อโรค 4 ปั จจัย ได้ แก่ การบริโภคยาสู บ การ
รับ ประทานอาหารที่ ไม่ ดีต่ อ สุ ขภาพ การมี กิ จกรรมทางกายไม่ เพี ยงพอ และการดื่ ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ มี
เป้าหมายโดยสมัครใจ 9 ข้อ ได้แก่
1) ลดการเสียชีวิตโดยรวมจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็งหรือโรคทางเดินหายใจ
เรื้อรังของประชากรอายุระหว่าง 30-70 ปี ร้อยละ 25
2) ลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ลง ร้อยละ 10
3) ลดความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ร้อยละ 10
4) ลดปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมโดยเฉลี่ยของประชากร ร้อยละ 30
5) ลดความชุกการบริโภคยาสูบในประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30
6) ลดความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 25
7) หยุดการเพิ่มของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน
8) ร้อยละ 50 ของประชากรทั่วไปได้รับยาหรือคาปรึกษา(รวมประเด็นการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด)
เพื่อป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
9) ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาลรัฐและเอกชนมีเทคโนโลยีพื้นฐานและยาสาคัญที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ซึ่งรวมยาที่สาคัญในบัญชียาหลักเพื่อรักษาโรคไม่ติดต่อ
4.2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–256311
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการอย่างบู รณาการ
เป็นเอกภาพทุกระดับในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ
ลดการตาย และลดภาระ ค่าใช้จ่ายทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สั งคม และประเทศ ให้ก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียง
มีเป้าประสงค์สูงสุด คือ ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิ คุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้น ภัยคุกคาม
สุขภาพจากโรคไม่ติดต่อที่สาคัญได้ บนกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้ นการบริโภคที่เหมาะสม ออก
กาลังกายที่เพียงพอ จัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1) นโยบายสาธารณะสร้างสุข (Healthy Public Policy) ในการควบคุมการ บริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ยา
และ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
และการจัดการน้าหนักในสถานศึกษา
2) การขับ เคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ (Social Mobilization & Public Communication)
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง การป้องกัน โรค และแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสังคมและการสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มี
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ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นกระแสสังคมที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมสื่อที่
สร้างวิถีชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
3) การพัฒ นาศักยภาพชุมชน (Community Building) สร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลั งความ
เข้มแข็งชุมชนในการจัดการปัญหาทางด้านกาย ใจ สังคม ปัญญา/จิตวิญญาณ ผ่านเครือข่ายบุคลากร ผู้นาภาครัฐ
เอกชน ชุมชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นสร้างชุมชนต้นแบบในการลดเสี่ยงลดโรคและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป
4) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance & Care System) มีระบบคัดกรองกลุ่ม
เสี่ ย งที่ มีคุณ ภาพ ครอบคลุ ม และระบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ พัฒ นาศักยภาพของ
บุคลากรสาธารณสุข ให้มีแนวคิดการให้ความรู้แบบบูรณาการ, แนวคิดการจัดการตนเอง, แนวคิดต้นแบบดูแล
สุขภาพเรื้อรัง (Chronic Care Model)
5) การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building) ผู้นาและบุคลากรต้องมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีระบบคุณภาพและการ
ประเมินผลภาพรวมอย่างบูรณาการ
4.3 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)17
แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 แต่มี
การปรับเป้าหมายและวิธีดาเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบประสานงานหลักให้
ชัดเจน อีกทั้งปรับ ให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 20132020 ขององค์การอนามัยโลกด้วย เนื้อหาของแผนฯจะเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
และภาคส่ วนต่างๆ ปรับ การดาเนิ น งานให้ มีประสิท ธิภ าพมากขึ้นโดยใช้ข้อมูล และการส่ งเสริมศั กยภาพของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง อ้างอิงตัวชี้วัดผลลัพธ์จาก Global Action Plan for the Prevention
and Control of NCDs 2013-2020 ทั้ง 9 ข้อ แผนฯนี้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ใช้มาตรการทาง
การเงินการคลัง ภาษีการผลิต การตลาด การบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ ส่งเสริมให้
องค์กรต่างๆสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับปรับพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างเพียงพอ
2) เร่งขับ เคลื่ อนทางสั งคม สื่ อสารความเสี่ ยงและประชาสั ม พัน ธ์อย่างต่อเนื่ อง พั ฒ นาเครือข่ายเพื่ อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่ อ เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลเสียต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
3) การพัฒ นาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพแกนนาด้านสุขภาพ (Health Leader) ในชุมชน
4) พั ฒ นาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูล ในระดับอาเภอจังหวัด เขต และ
ระดับประเทศ สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังโรคในแต่ละระดับได้ มีระบบเฝ้าระวังโรคและปัจจัยเสี่ยง
ในระดับองค์กร
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5) ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ ใน
เรื่องรูปแบบบริการเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การจัดบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง (ทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
ในสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย
6) พัฒ นาระบบสนั บ สนุ นเพื่อขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานอย่างบูรณาการที่ภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิผล พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ เขต จังหวัด พัฒนา
บุคลากรทุกเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ บูรณาการงานวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนระบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4.4 รูปแบบการดาเนินงาน
4.4.1การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด20
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลักๆ 3 โรค คือ โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น ประชากรสุขภาพดีที่
อายุมากกว่า 35 ปี จะได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีละ 1 ครั้ง ตามขั้นตอนคือ
การคัดกรองความดันโลหิตสูง จะวัดความดันโลหิตสูงด้วยเครื่องมาตรฐาน แปรผลตามค่าความดันโลหิต
ดังนี้
- ค่า BP <120/<80 มม.ปรอท จัดอยู่ในกลุ่มปกติ จะทาการวัดติดตามผลซ้าทุก 1 ปี
- ค่า BP 120-139 และ/หรือ 80-89 มม.ปรอท จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะติดตามผลโดยการวัดความ
ดันโลหิตซ้าทุก 1-2 เดือน
- ค่า BP 140-179 และ/หรือ 90-109 มม.ปรอท จะส่งยืนยันการวินิ จฉัยโดยแพทย์อีกครั้ง และ
ถ้าค่า BP >180 และ/หรือ >110 มม.ปรอท ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน จะต้องส่งพบแพทย์ภายในวันที่คัดกรองเลย
ซึ่งถ้าป่ ว ยจริ งจะได้รั บ การรั กษาและต้อ งติด ตามผลโดยการวัดความดั นโลหิ ต ซ้าทุก สั ป ดาห์ ติด ตามประเมิ น
ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิต และประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
การคั ด กรองเบาหวาน จะตรวจระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดด้ ว ยการเจาะปลายนิ้ ว (Fasting Capillary
Glucose: FCG) แปรผลตามระดับน้าตาลในเลือด ดังนี้
- ค่า FCG < 100 มก/ดล. จัดอยู่ในกลุ่มปกติ จะทาการวัดติดตามผลซ้าทุก 1-2 ปี
- ค่า FCG 100-125 มก/ดล. จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะให้ คาแนะนาปรับพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยง จากนั้นจะทาการวัดติดตามผลซ้าทุก 1 ปี
- ค่า FCG ≥ 126 มก/ดล. จะส่งยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย์อีกครั้ง ซึ่งถ้าป่วยจริงจะได้รับการ
รักษา ติดตามประเมินภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิต และประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในกรณีที่มีข้อจากัดเรื่องทรัพยากรในการดาเนินงาน ควรจัดให้มีการคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานด้วย
วาจา 6 ข้อ ดังนี้
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1. ภาวะอ้วนที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) > 25 กก/ม2 และ/หรือ รอบเอว ≥ 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥ 80 ซม.
ในผู้หญิง
2. มีประวัติญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่หรือน้อง) เป็นเบาหวาน
3. มีระดับความดันโลหิตสูง > 140/90 มม.ปรอทหรือกาลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4. ประวัติไขมัน ในเลื อดผิดปกติ (ไตรกลี เซอไรด์ ≥ 250 มก./ดล. และ/หรือ HDL cholesterol < 35
มก./ดล.)
5. มีป ระวัติ น้ าตาลในเลื อดสู งจากการตรวจเลื อดหลั งอดอาหาร (Fasting Plasma Glucose) เท่ากับ
100-125 มก./ดล. หรือการตรวจน้าตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังกินกลูโคส 75 กรัม มีระดับน้าตาลเท่ากับ 140-199
มก./ดล.
6. ประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้าหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
เมื่อพบปัจจัยเสี่ยง 1 ปัจจัยขึ้นไป ให้ส่งตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว
การประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด จะประเมินในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานทุกราย กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ ได้รับการ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวาจา 9 ข้อ แล้วพบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป การประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวาจา 9 ข้อ ประกอบไปด้วย
1. การกินผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ (< 400 กรัมต่อวัน)
2. การมีวิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ (มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง < 150 นาทีตอ่ สัปดาห์)
3. สูบหรี่ (ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือหยุดสูบไม่เกิน 1 ปี)
4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอวเกิน
5. มีอัตราส่วนของ Cholesterol ต่อ HDL > 5 หรือ ประวัติไขมันผิดปกติ
6. มีประวัติความดันโลหิตสูง
7. มีประวัติเบาหวาน
8. มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดและ/หรือโรคหลอดเลือดสมอง
9. ประวัติญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่ หรือน้อง) เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าป่วยด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
หลั งจากประเมิ น ความเสี่ ย งต่อ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด กลุ่ ม เสี่ ยงจะได้รับ ความรู้ การปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ/การจัดการตนเอง จากนั้นจะติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงทุก 3-6 เดือน 6-12 เดือน และ 1 ปี
ตามโอกาสเสี่ยงที่ประเมินได้
4.4.2 การดาเนินการ NCD Clinic Plus6
มีโครงสร้างการดาเนินงาน 6 องค์ประกอบ โดยประยุกต์จากรู ปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง (Wagner’s
chronic care model) ประกอบด้วย ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการ
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บริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมายคือ
ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการตนเอง และควบคุมสภาวะของโรคได้ รูปแบบการดาเนินงานแบ่งเป็น
1) การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมตามความเสี่ ยงและโรค เป็นการเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง
ซึ่งเป็น สิ่งที่สาคัญในการลดการเพิ่มของผู้ป่ วยใหม่จากกลุ่มเสี่ยง และการควบคุมสภาวะของโรคในกลุ่มที่ป่วย
ผู้ให้บริการต้องใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการรักษาด้วยยา โดยจัดบริการรายบุคคล รายกลุ่ม จัดทา
คู่มือ เพื่อให้เกิดทักษะในการจัดการตนเอง มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนหรือชมรมไว้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ใน
การจัดการตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะจัดให้ตามความเสี่ยงที่ประเมินพบในผู้ป่วย เช่น ภาวะอ้วนหรือ
น้าหนักเกิน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD risk) ภาวะความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสุขภาพช่องปาก NCD Clinic Plus ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยบริการอื่ นๆภายใน
สถานบริก าร การจั ด ตั้งที มงาน ควรประกอบด้ ว ยบุค ลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิช าชีพ เช่น System
manager (SM), Case manager (CM), โภชนาการ, กายภาพบาบัด/นักเวชศาสตร์การกีฬา, นักจิตวิทยา/นัก
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม เป็น ต้น อาจมีการขยายขอบเขตงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ งานเชิงรุกในชุมชนเพื่อให้
บุคลากรเข้าใจบริบทชุมชนที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพมากยิ่งขึ้น
2) การรักษาด้วยยาตาม CPG ซึ่งการจัดบริการจะเป็นไปตาม Service plan สาขา NCDs แต่หน่วยงาน
ต้องวางแนวทางการปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งเครือข่าย มีระบบการประสานงานให้คาปรึกษา ระหว่างผู้
ให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการระบบ มีการทา Case conference/ KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและ
จัด การโรค และจั ดให้ มีระบบส่งต่อการทั้งไปและกลั บที่ทาให้ ผู้ป่ วยเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง
3) การคัดกรองรักษาภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน (ตา ไต เท้า)
,ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (ไต) ,การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลการดาเนินงาน NCD Clinic Plus พบว่า โรงพยาบาลเกือบทั้งหมดมีการประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงเรื่องระบบสนั บสนุ นการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการดาเนินการ
เชื่อมโยงกับระดับชุมชน2,7 แสดงถึง การดาเนินการอยู่เฉพาะภายในสถานบริการ ยัง ขาดกลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน ที่ชัดเจน
4.4.3 โครงการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน :
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคหัวใจขาดเลือด (CBI IHD)2,18
องค์การอนามัยโลกได้เริ่มใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงานป้องกันควบคุ มโรคโดยยึดชุมชน/
พื้นที่เป็นฐานตั้งแต่ปีค.ศ. 1981 เนื่องจากตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนิน
ชีวิตและสภาพแวดล้อม ดังนั้น การดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงไม่เพียงแต่มุ่งเน้น ปรับเปลี่ยนที่ตัว
บุคคลเท่านั้น แต่ต้องดาเนิ นงานในชุมชน โดยชุมชนร่วมด้วยเนื่องจากเป็นการดาเนินงานตามบริบทของสังคม
สิ่งแวดล้อมและปัจจั ยกาหนดในสภาวการณ์ของแต่ละชุมชนที่แ ตกต่างกัน การได้รับความร่วมมือหรือขับเคลื่อน
โดยชุมชนเองจึงจะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิผลกว่า
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หลักการดาเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานในชุมชน
โดยคณะทางานต้องมาจากหลายภาคส่วน รวมถึงชุมชนด้วย 2) การประเมินและวิเคราะห์ชุมชนเกี่ยวกับโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง มีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน อาจมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลที่ได้กลับสู่
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมกัน กาหนดปัญหา ศึกษาสาเหตุของปัญหา จัดลาดับความสาคัญของปัญหาโดยภาครัฐมี
หน้าที่รับฟังเท่านั้น 3) จัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการ ลดปัญหา NCD (โรคและพฤติกรรม) ในประเด็น
กิจกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน แผนระยะสั้น 1 ปี นวัตกรรมใหม่ ๆ กาหนดปัญหา ระยะของแผน ความต้องการ ความ
คาดหวัง เป้าหมายของแผน ผู้รับผิดชอบ วิธีการดาเนินงาน และการประเมินผล 4) ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ชุมชนโดยการนาทรัพยากรมาร่วมในการดาเนินงาน 5) กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโดยชุมชนทุก
ขั้นตอน
ในปี 2559 มีการดาเนินการต่อเนื่องขยายลงสู่ชุมชนของเทศบาลที่เข้าร่วม 13 แห่ง ผ่านการทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมควบคุมโรคและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีการดาเนินงาน
ผ่าน 5 ขั้นตอน แต่พื้นที่ที่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเครือข่ายบางส่วนในพื้นที่ไม่เข้าใจบทบาทการดาเนินงาน
ร่วมกับพื้นที่ เทศบาลมีภารกิจหลายด้านและต้องการทาตามนโยบายหลักก่อน
4.4.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ.2ส โดย อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน19
เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) เป็นผู้มีความสาคัญในการดาเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ รู้จั กและเข้าใจชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี อีกทั้งมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะ
ทางานเพื่อส่วนรวม การให้ อสม.มีบ ทบาท เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนจึงเป็นสิ่ งที่เหมาะสม คือ เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ โดยการสื่อสาร สร้างสุขภาพ เฝ้า ระวัง
ป้ องกัน และควบคุ มโรคไม่ติดต่ อเรื้อรั งในชุม ชน น าไปสู่ การพัฒ นาการดูแลสุ ข ภาพของตนเองของประชาชน
ครอบครัวและชุมชน อสม.จะได้รับการอบรมความรู้ผ่านครูพี่เลี้ยงระดับจังหวัดในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามหลัก 3อ.2ส ได้แก่ อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา เพื่อให้สามารถประพฤติตนเป็นต้นแบบใช
ได้ อีกทั้งอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนต้องสามารถสั่งการ ควบคุม ให้คาชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ
4 ด้าน คือ 1) การจัดทาแผนด้านสุขภาพ ระดมความคิดเห็นของชุมชนให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2) การ
จัดการงบประมาณ โดยเป็นแกนนาในการระดมทุนด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็น 3) การจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพ เช่น ออกกาลังกายร่วมกัน 4) การประเมินผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
4.4.5 การใช้สื่อสาธารณะ7
ส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค พั ฒ นารู ป แบบและช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆมากมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการรับรู้ของประชาชนในการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น แผ่นพับให้
ความรู้ สื่อ infographic โปสเตอร์ สติกเกอร์ CD/DVD ในรูปแบบการ์ตูนให้ความรู้ สื่อวิดีทัศน์ หนังสือ/คู่มือต่างๆ
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บทความ Application เกมส์ให้ความรู้ และช่องทางการสื่อสารในสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook, Line, Twitter,
Youtube
5. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรค
จากการทบทวนงานที่ผ่านมาของกิจกรรมการให้บริการด้านการออกกาลังกาย พบว่า ในประเทศไทยยัง
ไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกั บการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรค
งานวิจัย ส่วนงานวิจัยที่เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน มีน้อยมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พบว่า มีงานของ พัทธ์ธนนันท์ ธนประกอบกุล 21ที่ทาการศึกษาของ ทรู ฟิตเนส แผนธุรกิจนี้อยู่ในประเภทธุรกิจ
บริการ ให้บริการอุปกรณ์ออกกาลังกาย คลาสแอโรบิค คลาสโยคะ และห้องซาวน่า โดยผลการศึกษาพบว่า การ
ลงทุน ในธุรกิจ ฟิตเนส มีงบประมาณในการลงทุน 1,799,970 บาท มีค่า NPV เท่ากับ 1,298,609.14 บาท IRR
เท่ากับ ร้อยละ 63 และระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ปี 6 เดือน และ วรพล สาโรงทองและคณะ22ได้ศึกษาข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับ โครงการธุรกิจสปอร์ตคลับ ศึกษาต้นทุน และความอ่อนไหวของโครงการธุ รกิจสปอร์ตคลั บ ผล
การศึกษาพบว่า ธุรกิจสปอร์ตคลับมีโครงสร้างการลงทุนเริ่มแรกอยู่ที่ 31,670,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย
(Payback Period: PB) อยู่ ที่ 4 ปี อั ต ราผลตอบแทนภายในของ โครงการ (Internal Rate of Returns: IRR)
เท่ากับ 31.44% และ (Net Present Value: NPV) เท่ากับ 44,654,917.46 บาท
จากการทบทวนเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อดูความเหมาะสมในการลงทุน
พบว่า วิธีที่นิยมใช้ในการประเมินและวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการลงทุนในโครงการ ประกอบด้วย
1. วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (The average rate of return method: ARR) เป็นการเปรียบเทียบกาไร
สุทธิถัวเฉลี่ยกับเงินลงทุนสุทธิต่อปี โดยคานวณจาก กาไรสุทธิถัวเฉลี่ยต่อปี / เงินลงทุนสุทธิต่อปี
2. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method: PP) เป็นการหาระยะเวลาการคืนทุน โดยคานวณจาก
เงินลงทุนครั้งแรก/เงินสดเข้าสุทธิต่อปี
3. วิธีผ ลอั ตราตอบแทนจากการลงทุ น (The internal rate of return method: IRR) เป็ น การหาอัต รา
ผลตอบแทนภายในโครงการ โดยอัตราผลตอบแทนนี้จะทาให้ อัตรามูลค่าปัจจุบันเท่ากับศูนย์ โดยคานวน
จาก เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก และกาไรสุทธิที่ได้รับในแต่ละปี
4. วิธีมู ล ค่ าปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (The net present value method: NPV) เป็ น การค านวณหาผลต่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยคานวณจาก เงินลงทุ นเมื่อเริ่มแรก กาไร
สุทธิที่ได้รับในแต่ละปี และ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
5. วิธีดัช นีการทากาไร (Profitability index method: PI) เป็นการหาอัตราส่ว นของมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดเข้าสุทธิครั้งแรก กับ เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก
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ทั้งนี้ ในงานวิจัยชิ้นนี้ เลือกใช้การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยพิจารณา มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(Net present value :NPV) จุ ด คุ้ ม ทุ น (Break-even point :BP) และระยะเวลาคื น ทุ น ( Payback Period)
รวมถึงผลตอบแทนตามการลงทุนที่เหมาะสม
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการเลือกพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลอยู่แล้ว พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการลักษณะดังกล่าวอยู่ 3 แห่ง
ได้แก่
1.
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2555
2.
โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2561
3.
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2561
จึ งด าเนิ น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ทั้ ง 3 แห่ ง โดยเก็ บ ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารในปี งบประมาณ 2561 ยกเว้ น
โรงพยาบาลทัพทัน จะเก็บข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน(Mix-methods) โดยศึกษาทั้งข้อมูล เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณ ในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) ดังนี้
1. ศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางที่ เหมาะสมส าหรั บ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น (Prevention and
Promotion: PP) ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบไปด้วย
1.1 ศึกษารูปแบบการจัดบริการในปัจจุบันของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งที่เป็นพื้นที่ศึกษา ลักษณะและ
วิธีการในการจัดบริการ
1.2 ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด บริ ก ารในปั จ จุ บั น ของโรงพยาบาลทั้ ง 3 แห่ ง ที่ เป็ น พื้ น ที่ ศึ ก ษา
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงสร้างบุคลากรที่ให้ ข้อมูลการจัดกิจกรรมบริการ และข้อมูลค่าใช้จ่าย ข้อมูล
ต้นทุน
1.3 ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ผลการให้ บ ริ ก ารในปี ง บประมาณ 2560 และปี งบประมาณ 2561 ของ
โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งที่เป็นพื้นที่ศึกษา
1.4 การสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ ค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการ แนวทางการพัฒนาระบบบริการ
2. ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ท างการเงิ น ของรู ป แบบทางธุ ร กิ จ ส าหรั บ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น (
Prevention and Promotion :PP) ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- จัดทาโมเดลต้นแบบที่เหมาะสมสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน
- ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ท างการเงิน โดยพิ จารณา มู ล ค่าปั จ จุบั น สุ ท ธิ (Net present value :NPV)
จุดคุ้มทุน (Break-even point :BP) และระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period) รวมถึงผลตอบแทนตามการลงทุน
ที่เหมาะสม
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- สมมุติฐานที่สาคัญ ประกอบด้วย สมมติฐานงบลงทุน อัตราการใช้บริการ รายรับและรายจ่าย และไม่
ต้องเสียภาษี
3. การสัมภาษณ์ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อสอบถามความเห็นที่มีต่อรูปแบบทางธุรกิจข้างต้น
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บทที่ 4 ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 แห่ง พบว่า สถานบริการทั้ง 3 แห่ง มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค รายบุคคล ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจริง โดยทั้ง 3 แห่ง พัฒนาระบบให้บริการ
ดังกล่าว จากโครงการต้นแบบ คือ โครงการพัฒนาคลิ นิกไร้พุง :DPAC (Diet and physical activity Clinic) ซึ่ง
โรงพยาบาลทัพทัน ได้ดาเนินการโครงการมาตั้งแต่ปี 2554-2555 และอาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถานบริการใน
โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงดังกล่าว ซึ่งมีการประกาศนโยบายโดยกรมอนามัย ในปี 2557 เป็นต้นมา และมีการ
ดาเนินงานต่อเนื่องมา เป็นระยะเวลาหนึ่ง ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง จนกระทั่งในปี พ. ศ. 2561 กรมควบคุมโรค
ได้ประกาศนโยบายศูนย์สุขภาพดีวัยทางาน หรือ Wellness Center ก็ได้มีการพัฒนาคลินิก DPAC เดิม เป็นศูนย์
สุขภาพดีวัยทางาน แทน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะดาเนินการภายใต้ชื่อโครงการอย่างไร กิจกรรมที่ให้บริการส่วนใหญ่
ยังคงเป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นเดิม ทั้งนี้
พบว่า โรงพยาบาลทัพทันจังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลเดียวที่มีการดาเนินการต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ ปี 2554
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มดาเนินการอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2561
และโรงพยาบาลสมุท รสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มมีการดาเนิ นการอย่างจริงจัง โดยเริ่มดาเนิน การในกลุ่ ม
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองในปีงบ 2561 เป็นต้นมา
รูปแบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
รูปแบบการให้บริการ พบว่าในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีรูปแบบการให้บริการคล้ายคลึงกัน โดย มีการ
จัดการให้บริการเป็นโปรแกรม ผู้รับบริการแต่ละรายจะได้รับการดูแลตามโปรแกรมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาของ
โปรแกรมกาหนดไว้ที่ 6 เดือน ผู้รับบริการแต่ละคนจะได้รับบริการเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้กระบวนการให้บริการใน
แต่ละครั้ง ผู้รับบริการจะได้รับบริการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล

1. การตรวจคัดกรองและการประเมิน Assessment ผู้ รับบริการที่มารับบริการที่คลิ นิก จะได้ รับ การ
ประเมินและคัดกรอง โดยมีประเภทของการประเมินและคัดกรอง 4 ประเภท ได้แก่
1.1 Biometric Assessment หมายถึ ง กระบวนการตรวจวั ด ทางกายภาพ ได้ แ ก่ การวั ด ส่ ว นสู ง ชั่ ง
น้าหนัก การวัดความดันโลหิต ชีพจร การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 min walk test หรือการทดสอบความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย เป็นต้น ข้อมูลต่างๆดังกล่าวจะได้รับการประเมิน และบันทึก ในทุกครั้งที่ผู้รับบริการมารับ
บริการ และมักจะมีการบันทึกโดยละเอียดในครั้งแรกของการมารับบริการ รายการที่มีการตรวจวั ดและคัดกรอง
สามารถจาแนกได้เป็นกลุ่มข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1.1 กลุ่ มการตรวจคัดกรองทั่ว ไป ได้แก่ ชีพ จร( Pulse) ความดัน โลหิ ต (Blood Pressure) น้ าหนั ก
(Body weight) ส่ ว นสู ง ค่ า ดั ช นี ม วลกาย (Body Mass Index) เส้ น รอบเอว waist circumference กลุ่ ม นี้
สามารถคัดกรองได้ง่าย จึงทาการคัดกรองและบันทึกผลในทุกครั้งที่ผู้รับบริการมารับบริการ
1.1.2 กลุ่ มที่ 2 ได้แก่กลุ่มผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจหาปริมาณน้าตาลในเลือด
(Fasting Blood Sugar) ปริ ม าณไขมั น โคเลสเตอรอล(Cholesterol) ปริ ม าณไขมั น ดี (HDL) ไขมั น เลว(LDL)
เนื่องจากการตรวจกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่าย และจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จึงมักจะมีการ
บันทึกและประเมินในครั้งแรกของการมารับบริการ เป็นหลัก
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1.1.3 กลุ่ มที่ 3 ที่มีการคัดกรอง ได้แก่ การวิเคราะห์ ส่ วนประกอบของร่างกาย (Body Composition
analysis) โดยใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เรี ย กว่ า Body Composition analyzer ซึ่ ง มี ห ลั ก การท างานโดยการตรวจวั ด
ศักย์ไฟฟ้าผ่านระยางค์ของร่างกายทั้ง 4 ระยางค์ แล้วทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย ผลการวิเคราะห์
หลั กๆ จะประกอบไปด้ว ย ปริมาณไขมัน มวลกล้ ามเนื้อและปริมาณน้าในร่างกาย เนื่องจากกระบวนการวัด
ส่วนประกอบของร่างกายดังกล่าวสามารถทาได้ง่าย และค่ อนข้างมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการแต่
ละราย การประเมินในส่วนนี้จึงถูกนามา ใช้เป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้รับบริการเห็นการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงจูงใจ
ให้ ผู้รับ บริการมีความพยายามที่จ ะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้ ค่าส่วนประกอบของร่างกายดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวัง ในการใช้อุปกรณ์ Body Composition analyzer อาทิเช่น ความไวต่อปริมาณไขมันที่
ที่ผิวหนังขณะสัมผัสกับเครื่อง เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้และข้อพึงระวังเหล่านี้ผู้ ให้บริการส่วนใหญ่มิได้รับรู้ ส่งผลให้
ค่าที่ได้จากการประเมินมีโอกาสที่จะมีความคลาดเคลื่อนได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการประเมิน
ข้อมูลในส่วนของ Body Composition ในแง่ของความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ รับบริการ ก็เ อื้ อประโยชน์
ให้กับการให้บริการได้ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามค่าความถูกต้อง ของค่าที่วัดได้หากจะนาไปใช้ในการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติม อาจจะต้องทาการศึกษามากขึ้นกว่านี้
1.2 Psychometric Assessment หมายถึง กระบวนการในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ
และบุคลิกภาพของผู้รับบริการ ซึ่งพบว่าในกระบวนการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล การ
ประเมิน Psychometric assessment เป็นการประเมินที่มีความจาเป็น ประเด็นหลักหลักที่มีการประเมิน ได้แก่
การประเมินแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความตั้งใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต (Willingness To Change
Life Cycle) และการประเมินอุปสรรครายบุคคล (Personal trait) ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.3 การประเมินปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk assessment) เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้น ในทุกสถานบริการจะมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่ อการเกิด
โรคไม่ติ ดต่ อ เรื้ อรั งในผู้ รั บ บริก ารแต่ ล ะคน ประกอบไปด้ ว ยการประเมิน พฤติ ก รรมการกิน (Diet Behavior)
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (Physical Activity Behavior) การประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
ของผู้รับบริการแต่ละราย ตลอดจนการประเมินประวัติครอบครัว ประวัติทางพันธุกรรม ว่าแต่ละรายมีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากหรือน้อยเพียงใด
1.4 การประเมิ น ประวั ติ ท างการแพทย์ (Medical History Assessment) เป็ น การสอบถามและซั ก
ประวัติทางการแพทย์ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตของผู้รับบริการแต่ละราย ประวัติโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประวัติการ
ใช้ยาของผู้รับบริการแต่ละรายนั้นเอง
การตรวจคัดกรองและการประเมิน Assessment ทั้งหมด แสดงดังแผนภาพที่ 2 ข้อมูลจากการคัดกรอง
และประเมิน Assessment ทั้งหมด จะถูกบันทึกและประมวลผล สาหรับการให้บริการในขั้นตอนต่อไป
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการตรวจคัดกรองและการประเมิน Assessment

2. กระบวนการบริการที่ 2 คือกระบวนการ Empowerment หรือกระบวนการเสริมพลัง กระบวนการใน
ขั้น ตอนนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะสร้ างความตระหนั ก รู้ และแรงจูงใจในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ผู้รับ บริการแต่ละราย กระบวนการให้ บ ริการส่วนใหญ่ จะมีกิจกรรมในรูปแบบของการให้ บริการให้ คาปรึกษา
counselling โดยมีเป้าหมายแรก คือการพยายาม Raise Perception ของผู้รับบริการแต่ละราย กล่าวคือ การ
เพิ่มความตระหนักรู้ เข้าใจสภาพร่างกายของตนเองของผู้รับบริการแต่ละราย โดยใช้เทคนิ คในการให้คาปรึกษา
แตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาหลากหลายรูปแบบ จากทฤษฎีที่ผู้ให้บริการได้รับการอบรม
มาก่อนหน้านี้ ได้แก่ การใช้เทคนิค 5 A’s approach ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ Ask สอบถาม
Advice แนะน า Access ประเมิ น Assist ช่ ว ยเหลื อ และ Arrange ติ ด ตาม มี ก ารพยายามสร้ า งแรงจู ง ใจ
Motivation โดยประยุกต์ใช้มาตรการจูงใจ 5 ขั้นตอน 5 R’s Approach ได้แก่ Relevance ตรงประเด็น Risks
เสี่ ย ง Reward ผลดี Roadblocks อุป สรรค Repetition ทาซ้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิ คการปรับ เปลี่ ยน
ความคิ ด และพฤติ ก รรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ซึ่ ง ผู้ รั บ บริ ก ารแต่ ล ะรายจะได้ รั บ การให้
คาปรึกษาแตกต่างกันไปขึ้นกับบริบทและสภาพปัญหาของผู้รับบริการนั้นๆ
ขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนี้ ได้แก่ กระบวนการตั้งเป้าหมาย Goal setting ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ทาร่วมกันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในการกาหนดเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เน้นที่เป็นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายร่วม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดนั้นได้
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3. กระบวนการที่ 3 กระบวนการ Coaching หรือระบบพี่เลี้ยง กระบวนการ Coaching เป็นกระบวนการ
ที่ ผู้ให้บริการจะทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คาแนะนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละ
ราย พบว่าทั้ง 3 โรงพยาบาล มีกระบวนการพี่เลี้ยง ใน 2 หัวข้อหลัก ได้แก่
3.1 Diet coaching ระบบพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ผู้ให้บริการ
จะให้คาแนะนา ในการเลือกรับประทานอาหารของผู้รับบริการแต่ละราย มีการใช้เทคนิคในการแนะนาที่แตกต่าง
หลากหลาย บางเทคนิคมีลักษณะพิเศษและทาให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ง่ายกว่าการใช้คาอธิบายทางทฤษฎีตามลาพัง
ตัวอย่างเช่น การสาธิตอาหารแลกเปลี่ยน การสาธิตอาหารจานเขี่ย การเข้าร่วม Cooking workshop เป็นต้น
Diet coaching นี้ ผู้รับบริการจะได้รับการปรึกษาในทุกครั้งที่ผู้รับบริการมารับบริการตามนัดหมาย
3.2 Physical Activity Coaching ระบบพี่ เลี้ ย งในการออกก าลั ง กาย ผู้ ให้ บ ริ ก าร จะท าห น้ า ที่ เป็ น
เทรนเนอร์ส่วนตัวให้กับผู้รับบริการ โดยการออกแบบ โปรแกรมการออกกาลังกายให้กับผู้รับบริการแต่ละราย ตาม
สภาพร่างกายและความพร้อมของร่างกายของผู้รับบริการแต่ละราย โดยวางแผนการออกกาลังกายให้ผู้รับบริการ
แต่ละรายเป็นรายวัน เพื่อให้ผู้รับบริการไปออกกาลังกายที่บ้าน หรือออกกาลังกายที่ฟิตเนสของสถานบริการเอง ก็
ได้ ผู้ฝึกสอนหรือเทรนเนอร์ดังกล่าวจะให้คาแนะนาในการออกกาลังกายรวมถึง สอนการออกกาลังกายที่ถูกวิธี
ให้ กับผู้รับบริการแต่ละราย การออกกาลังกายที่แนะนาประกอบไปด้วย การออกกาลังกายที่เน้นพัฒ นาระบบ
ไหลเวีย นโลหิ ต หั ว ใจ และปอด (Cardiovascular Respiratory Exercise) การออกกาลั งกายที่เน้ นเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ (Resistance Exercise or Weight-training exercise) และ การออกกาลังกายที่
เน้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ (Flexibility Exercise)
ผู้ รั บ บริ ก ารแต่ ล ะรายจะได้ รั บ สมุ ด บั น ทึ ก ประจ าตั ว เพื่ อ บั น ทึ ก พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารและ
พฤติกรรมการออกกาลังกายในแต่ละวัน ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะถูกนาไปใช้ในการประเมิน ก่อนเข้ารับบริการในครั้ง
ต่อไป อนึ่งในหลายโรงพยาบาลพบ ระบบการติดตาม พฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการออกกาลั งกาย เพิ่มเติม
จากระบบบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก เช่น การให้คาปรึกษาผ่านระบบ Line ตัวอย่างเช่น ผู้รับบริการบางรายจะทา
การถ่ายภาพอาหารและส่ งมาทาง Line ถึงผู้ ให้ คาปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาในการบริโภคจากผู้ ให้ คาปรึกษา
ดังกล่าว เป็นต้น ในส่วนของการออกกาลังกาย ในกรณีที่ผู้มารับบริการมาออกกาลังกายที่ฟิตเนสของสถานบริการ
เทรนเนอร์จะใช้โอกาสดังกล่าวในการติดตามการออกกาลังกายของผู้รับบริการแต่ละรายนั้น ว่าได้ผลตามโปรแกรม
ที่วางไว้หรือไม่ และการออกกาลังกายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่จาเป็นแล้วหรือยัง ตัวอย่างเช่น ในรายที่ต้องออก
กาลังกายแบบ Cardio Exercise ก็สามารถดูได้ว่าการออกกาลังกายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายในแง่ของ heart rate
ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ เป็นต้น ผู้ให้บริการ Physical Activity Coaching จานวนหนึ่ง ไม่มั่นใจในผลของ
การที่ผู้ รับบริการไปออกกาลั งกายที่บ้ าน เนื่องจากขาดระบบติ ดตามผลที่ดีเพียงพอ มีข้อเสนอแนะว่าในกรณี
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ผู้รับบริการไปออกกาลังกายที่บ้าน อาจจะต้องมีอุปกรณ์ติดตามการออกกาลังกาย เช่น Fitness Trackers or
Fitness Watches น่าจะช่วยแก้ปัญหาการติดตามผลการออกกาลังกายที่เพียงพอได้
การบริหารจัดการระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
หน่ ว ยงาน: หน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ การขึ้น ตรงกั บ ฝ่ ายเวชปฏิ บั ติค รอบครัว และชุ มชน ด าเนิ นการภายใต้
คณะกรรมการดาเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลทัพทัน
อัตรากาลัง: ประกอบไปด้วย พยาบาลวิ ชาชีพดารงตาแหน่งหัวหน้างานสุขศึกษาและพัฒ นาพฤติกรรม
สุขภาพ 1 คน นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ 1 คน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
และผู้ ช่ ว ยเจ้ าหน้ าที่ สุ ข ศึ ก ษาอี ก 1 คน โดยพยาบาลวิ ช าชี พ จะท าหน้ า ที่ ห ลั ก ในการประเมิ น และคั ด กรอง
Assessment และกระบวนการ Empowerment โดยมี นั ก กายภาพบ าบั ด ท าหน้ า ที่ เป็ น Physical Activity
Coaching และ นักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผ่านการอบรมด้านโภชนาการจะเป็นผู้ให้บริการด้าน Diet coaching ใน
ส่ ว นนั ก วิท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ าของโรงพยาบาลทั พ ทั น จะท าหน้ าที่ ดู แ ลอุ ป กรณ์ ในการออกก าลั งกายและให้
คาแนะน าส าหรับ ผู้ ที่มาออกกาลังกายที่ฟิตเนสของสถานบริการเป็ นหลั ก ไม่ได้มีส่ วนกับ กระบวนการบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลโดยตรง
การเงิน: การดาเนิ นงานส่ วนใหญ่ ดาเนินงานโดยอาศัยเงินบารุงของโรงพยาบาล และมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดโปรแกรม 6 เดือน ทุกราย รายละ 1,500 บาท ไม่รวม ค่าใช้
อุปกรณ์การออกกาลังกายใน fitness ของสถานบริการ ไม่ว่าผู้รับบริการจะมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิใด
ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง: โรงพยาบาลทัพทัน มีส่วนของการให้บริการแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการให้
คาปรึกษาและ ส่วนที่ให้บริการเป็นสถานที่ออกกาลังกายหรือ ฟิตเนส ในส่วนฟิตเนสจะมีอุปกรณ์การออกกาลัง
กายครบครัน เปิดรับสมาชิกบุคคลภายนอกและบุคคลภายในโรงพยาบาล มาใช้อุปกรณ์การออกกาลังกาย โดยคิด
ค่าบริการแยกต่างหากจากโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในส่วนของการให้คาปรึกษาการ
ประเมินการคัดกรองและ Empowerment รวมถึง Diet Coaching มีสถานที่แยกต่างหาก มีอุปกรณ์สาคัญคือ
เครื่อง body Composition analyzer 2 เครื่อง มีแบบจาลองอาหาร มีบริการสมุดประจาตัวสาหรับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ: ผู้รับบริการของโรงพยาบาลทัพทันจะประกอบไปด้วย
1. กลุ่มประชาชนที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาปีที่โรงพยาบาล
ออกไปให้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ และพบว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะถูก
แนะนาให้มารับบริการ
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2 กลุ่มประชาชนที่มีมารับบริการด้วยความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3 กลุ่มผู้ป่วยจากคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับการแนะนาจากแพทย์ให้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 จะได้รับการประเมินความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฉพาะใน
รายที่มีความพร้อมเท่านั้นจะถูกคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว
โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม
หน่ ว ยงาน : หน่ วยงานที่ ให้ บ ริการขึ้นตรงกับ ฝ่ ายเวชปฏิ บัติครอบครัวและชุมชน ดาเนินการภายใต้
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทางานโรงพยาบาลบางเลน
อัตรากาลัง: ประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมด้าน
โภชนาการ 1 คน โดยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าทั้ ง 2 คนจะท าหน้ า ที่ ห ลั ก ในการประเมิ น และคั ด กรอง
Assessment และกระบวนการ Empowerment รวมถึงการเป็น Physical Activity Coaching ส่วนนักวิชาการ
สาธารณสุขซึ่งผ่านการอบรมด้านโภชนาการจะเป็นผู้ให้บริการด้าน Diet Coaching นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั้ง 2 คนจะทาหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ในการออกกาลังกายและให้คาแนะนาสาหรับผู้ที่มาออกกาลังกายที่ฟิต
เนส ของสถานบริการด้วย
การเงิน : การดาเนินงานส่วนใหญ่ดาเนินงานโดยอาศัยเงินบารุงของโรงพยาบาล และไม่คิดค่าบริการ
ส าหรั บ ผู้ รั บ บริการที่ เข้ าร่ วมโครงการ ตลอดโปรแกรม 6 เดือน ทุ กราย โดยให้ บ ริการตามสิ ท ธิตามสิ ท ธิการ
รักษาพยาบาลของผู้รับบริการนั้นๆ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้รับบริการนั้นเลือกมาออกกาลังกายที่ Fitness ของสถาน
บริการ จะมีการเก็บค่าใช้อุปกรณ์การออกกาลังกายใน Fitness ของสถานบริการ ต่างหาก
ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง: โรงพยาบาลบางเลนมีส่วนที่ให้บริการเป็นสถานที่ออกกาลังกายหรือ ฟิตเนส
ซึง่ มีอุปกรณ์การออกกาลังกายครบครัน เปิดรับสมาชิกบุคคลภายนอกและบุคคลภายในโรงพยาบาล มาใช้อุปกรณ์
การออกกาลังกาย โดยคิดค่าบริการแยกต่างหากจากโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
สถานที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ใช้สถานที่เดียวกับฟิตเนสของสถานบริการ มีอุปกรณ์
คื อ เครื่ อ ง Body Composition Analyzer 1 เครื่ อ ง มี แ บบจ าลองอาหาร มี บ ริ ก ารสมุ ด ประจ าตั ว ส าหรั บ
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ: ผู้รับบริการของโรงพยาบาลบางเลน จะประกอบไปด้วย
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1. กลุ่มประชาชนที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาปีที่โรงพยาบาล
ออกไปให้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ และพบว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะเป็นกลุ่มเสี่ย งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะถูก
แนะนาให้มารับบริการ
2 กลุ่มประชาชนที่มีมารับบริการด้วยความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3 กลุ่มผู้ป่วยจากคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับการแนะนาจากแพทย์ให้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. กลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลบางเลน ที่ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปีจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
ประจาปี และพบว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะถูกแนะนาให้มารับบริการ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โรงพยาบาลบางเลน
พบว่า กลุ่มที่ประสบความสาเร็จน้อยที่สุดในการเข้าโปรแกรมจะได้แก่กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาล
บางเลน รองลงมาเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการตรวจสุขภาพ กลุ่มประชาชนที่มีมารับบริการด้วยความ
ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเป็นกลุ่มที่ประสบความสาเร็จสูง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน : หน่วยงานที่ให้บ ริการขึ้นตรงกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพิ่งเริ่ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
อั ต ราก าลั ง : ประกอบไปด้ ว ย พยาบาลวิ ช าชี พ 1 คน นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า 2 คน นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมด้านสุขศึกษา 1 คน และ นักโภชนาการ 3 คน โดยพยาบาลวิชาชีพจะทาหน้าที่หลัก
ในการประเมิ น และคั ด กรอง Assessment นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ที่ ผ่ า นการอบรมด้ านสุ ข ศึ ก ษา จะเป็ น ผู้
ให้ บ ริการด้านกระบวนการ Empowerment โดยมี นักวิทยาศาสตร์การกีฬาสลั บกัน ทาหน้าที่ เป็น Physical
Activity Coaching และ นักโภชนาการ 3 คน จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทาหน้าที่ เป็นผู้ให้ บริการด้าน Diet
Coaching นอกจากนี้ นั กวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้ ง 2 คนจะทาหน้าที่ ดูแลอุปกรณ์ ในการออกกาลั งกายและให้
คาแนะนาสาหรับผู้ที่มาออกกาลังกายที่ฟิตเนส ของสถานบริการด้วย
การเงิน: การดาเนินงานส่วนใหญ่ดาเนินงานโดยอาศัยเงินบารุงของโรงพยาบาล โดยระยะแรกคัดเลือก
เฉพาะบุ คลากรในโรงพยาบาลสมุทรสาครที่มีภ าวะเสี่ ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาเข้าโปรแกรมการสร้างเสริม
สุขภาพและป้ องกัน โรครายบุ คคล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็น สวัสดิการของบุคลากรโรงพยาบาล ให้ เข้าร่ว ม
โครงการ ตลอดโปรแกรม 6 เดือน และไม่คิดค่าใช้อุปกรณ์การออกกาลังกายใน Fitness ของสถานบริการ
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ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง: โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีส่วนของการให้บริการแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการ
ให้คาปรึกษาและ ส่วนที่ให้บริการเป็นสถานที่ออกกาลังกายหรือ ฟิตเนส ในส่วนฟิตเนสจะมีอุปกรณ์การออกกาลั ง
กายครบครัน เปิดรับสมาชิกเฉพาะบุคคลภายในโรงพยาบาล มาใช้อุปกรณ์การออกกาลังกาย ในส่วนของการให้
ค าปรึ ก ษาการประเมิ น การคั ด กรองและ Empowerment รวมถึ ง Diet Coaching มี ส ถานที่ แ ยกต่ างหาก มี
อุปกรณ์สาคัญคือเครื่อง Body Composition Analyzer 1 เครื่อง มีแบบจาลองอาหาร มีบริการสมุดประจาตัว
สาหรับผู้รับบริการ
ผู้ รับ บริ การ: ผู้ รับ บริ การของโรงพยาบาลสมุ ทรสาคร จะประกอบไปด้ว ย กลุ่ ม บุค ลากรโรงพยาบาล
สมุทรสาคร ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาปี และพบว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะ
เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะถูกแนะนาให้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
นอกเหนื อจากนี้ กลุ่ มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุท รสาคร ได้ออกไปให้ บริการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปีในสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล ซึ่งจะพบกลุ่มประชาชนจานวนหนึ่งซึ่ง
พบว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมจะดาเนินการให้สุขศึกษาเชิง
กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่บริการในส่วนนี้ยังไม่ใช่ บริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรครายบุคคล ซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวมไว้พบว่าได้ผลไม่ดีนัก
ผลการให้บริการ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ของโรงพยาบาลในพื้นที่
ทาการศึกษาทั้ง 3 แห่ง ทั้งนี้เป็นข้อมูลในการให้บริการในปีงบประมาณ 2561 สาหรับโรงพยาบาลสมุทรสาครและ
โรงพยาบาลบางเลน และเป็นข้อมูลของผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ของโรงพยาบาลทัพทัน
พบว่ามีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 159 ราย มีรายละเอียดของข้อมูลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ของโรงพยาบาลใน
พื้นที่ทาการศึกษาทั้ง 3 แห่ง
ข้อมูลทั่วไป

ทัพทัน
จ านวน %
(คน)
165
100

บางเลน
จานวน %
(คน)
52
100

รวม
เพศ
ชาย
51
30.9
11
21.15
หญิง
114
69.1
41
78.85
อายุ
อายุน้อยกว่า 15 ปี
1
0.61
0
0.00
อายุ 15-59 ปี
145
87.88
49
94.23
อายุ 60 ปีขึ้นไป
19
11.52
3
5.77
อาชีพ
นักเรียน
1
0.61
0
0.00
พนักงานโรงงาน
0
0.00
0
0.00
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
0
0.00
0
0.00
ประชาชนทั่วไป
164
99.39
52
100.00
ระดับ BMI เมื่อเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
ต่ากว่าเกณฑ์ < 18.5
2
1.21
0
0.00
ปกติ 18.5-22.9
45
27.27 1
1.92
น้าหนักเกิน 23.0-24.9
16
9.70
1
1.92
อ้วนระดับ 1 25.0-29.9 68
41.21 20
38.46
อ้วนระดับ 2 ≥30
34
20.61 30
57.69
โรคประจาตัว
ความดันโลหิตสูง
7
4.24
13
25.00
เบาหวาน
6
3.64
2
3.85
ไขมันในเลือดสูง
44
26.67 0
0.00
ไม่มี
108
65.45 37
71.15
ความต่อเนื่องในการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง (รั บ บริ ก าร 94
56.97 5
9.62
น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 2
เดื อ น จากโป รแกรม 6
เดือน)

สมุทรสาคร
จ านวน %
(คน)
18
100

รวม
จานวน %
(คน)
235
100

3
15

16.67
83.33

65
170

27.66
72.34

0
18
0

0.00 1
100.00 212
0.00 22

0.43
90.21
9.36

0
0
18
0

0.00
0.00
100.00
0.00

1
0
18
216

0.43
0.00
7.66
91.91

2
2
4
5
5

11.11
11.11
22.22
27.78
27.78

4
48
21
93
69

1.70
20.43
8.94
39.57
29.36

0
0
0
18

0
0
0
100

20
8
44
163

8.51
3.40
18.72
69.36

4

22.22

103

43.83
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ข้อมูลทั่วไป

ทัพทัน
จ านวน %
(คน)
ต่ อ เนื่ อ ง (รั บ บ ริ ก า ร 71
43.03
ม าก ก ว่ า 2 เดื อ น จ าก
โปรแกรม 6 เดือน)

บางเลน
จานวน %
(คน)
47
90.38

สมุทรสาคร
จ านวน %
(คน)
14
77.78

รวม
จานวน %
(คน)
132
56.17

จากข้อมูล ข้างต้น พบว่า โรงพยาบาลทัพ ทัน มี จานวนผู้ เข้ารับ บริการส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค
รายบุคคลมากที่สุดอยู่ที่ 165 ราย ในขณะที่โรงพยาบาลบางเลนมีจานวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 52 ราย และ
โรงพยาบาลสมุทรสาครมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 18 ราย ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง เฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 72.34 และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทางานคิดเป็น ร้อยละ 90.21 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ
9.36 เป็นผู้สูงอายุ ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ จะมีน้าหนักมากกว่าเกณฑ์ โดยพบว่า ร้อยละ 39.57 มีระดับ BMI อยู่
ในกลุ่มอ้วนระดับ 1 ที่มีค่า BMI อยู่ที่ 25.0 ถึง 29.9 รองลงมาร้อยละ 29.36 อยู่ในกลุ่มอ้วนระดับ 2 มีค่า BMI
มากกว่า 30 ถัดไปเป็นกลุ่มที่มีระดับ BMI ปกติ ที่มีค่า BMI อยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 คิดเป็นร้อยละ 20.43 ตามด้วย
กลุ่มที่มีระดับ BMI ในกลุ่มน้าหนักเกิน ที่มีค่า BMI อยู่ที่ 23.0 ถึง 24.9 คิดเป็นร้อยละ 8.94 และพบว่า มีผู้เข้ารับ
บริการซึ่งมีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 อยู่ 4 รายคิดเป็นร้อยละ 1.70 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด
เมื่อพิจารณา ในเรื่องการมีโรคประจาตัว พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.36 ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 18.72 มีระดับ
ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 8.51 เป็นโรคความดันโลหิตสูง และร้อยละ 3.40 เป็นโรคเบาหวาน เมื่อพิจารณาถึงความ
ต่อเนื่ องในการรับ บริการ ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ งระบุว่า บริการส่งเสริมสุ ข ภาพและป้องกันโรครายบุคคลที่
ผู้รับบริการควรได้รับ คือ การดูแลต่อเนื่องตลอด 6 เดือน พบว่าร้อยละ 43.83 ของผู้รับบริการทั้งหมด ขาดการ
ดูแลต่อเนื่อง โดยพบว่าผู้รับบริการกลุ่มนี้ได้รับการดูแลต่อเนื่องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือนจากโปรแกรมทั้งหมด
6 เดือน ร้อยละ 56.17 ได้รับการดูแลต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการที่ขาดการดูแล
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการโรงพยาบาลทัพทัน
2. ผลของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
เมื่อพิจารณาผลของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของทั้ง 3 โรงพยาบาล โดย
การเปรียบเทียบน้าหนัก และค่าดัชนีมวลกาย BMI เมื่อเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและ
ภายหลั งจากการเข้ารั บ บริการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกัน โรครายบุ คคล ในผู้ รับบริการกลุ่ ม ที่ ได้รับ การดู แล
ต่อเนื่องแล้ว พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักและค่าดัชนีมวลกาย อย่างมีนัยยะสาคัญของทั้ง 3 โรงพยาบาล
ดังข้อมูลในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักและค่าดัชนีมวลกาย ของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรครายบุคคล ของโรงพยาบาลในพื้นที่ทาการศึกษาทั้ง 3 แห่ง เมื่อเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายบุคคลและภายหลังจากการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
โรงพยาบาล

จานวน
ราย

ทัพทัน

71

บางเลน

47

สมุทรสาคร

14

รวม

132

ค่าเฉลี่ย ± SD
ค่าเฉลี่ย ± SD
Mean
Mean
Sig. BMI BMI
Sig.
น้าหนัก น้าหนัก
difference
difference
ก่อน
หลัง
ก่อน หลัง
68.80 66.91
1.89
.000* 26.26 25.93
0.32
0.455
±15.98 ±15.25
±4.75 ±5.07
85.26 79.49
5.77
.000* 32.54 30.13
2.4
.000*
±24.47 ±22.01
±6.98 ±6.78
67.17 63.20
3.97
0.016* 25.73 24.10
1.63
0.011*
±15.37 ±12.95
±5.98 ±4.69
74.49 71.00
3.49
.000* 28.44 27.23
1.2
.000*
±20.86 ±18.77
±6.49 ±6.09

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ paired samples T test, p<0.05

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า น้าหนักของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลเมื่อแรกเข้ารับ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอะไรบุคคล และภายหลังจากการเข้ารับบริการ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
ยะสาคัญทางสถิติทั้ง 3 โรงพยาบาล โดยพบว่า โรงพยาบาลบางเลนมีค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดอยู่ที่
5.77 กิโลกรัม โรงพยาบาลทั พทัน มีค่าเฉลี่ ยของการเปลี่ ยนแปลงน้อยที่ สุดอยู่ที่ 1.89 กิโลกรั ม เมื่อพิจารณา
ภาพรวมพบว่ า ผู้ เข้ า รั บ บริ ก ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของน้ าหนั ก อย่ า งมี นั ย ยะส าคั ญ ทางสถิ ติ และมี ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยที่ 3.49 กิโลกรัม และเมื่อพิจารณาในมุมของดัชนีมวลกาย BMI พบว่า ผู้ เข้ารับบริการของ
โรงพยาบาลบางเลนและโรงพยาบาลสมุทรสาครมีค่าการเปลี่ย นแปลงของดัชนีมวลกายอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติ ยกเว้นผู้รับบริการของโรงพยาบาลทัพทัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยยะ
สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมของผู้รับบริการทั้งหมดพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวล
กายอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายอยู่ที่ 1.2
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ผู้ที่เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ของแต่ละโรงพยาบาล
มีระดับดัชนีมวลกายที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักและดัชนีมวลกายดังกล่าว จึงอาจจะไม่สะท้อน
ผลลั พธ์ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ส าหรับ ผู้รับ บริการแต่ล ะราย ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ตั้งเป้า หมายของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ว่า ควรจะบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์สาเร็จ ที่กาหนดไว้ของระดับดัชนีมวลกายแต่ละระดับ
ดังในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เกณฑ์เป้าหมายความสาเร็จหลังจากได้รับโปรแกรมแยกตามกลุ่ม BMI
ระดับ BMI
BMI ต่ากว่าเกณฑ์ (BMI < 18.5)
BMI ปกติ (BMI=18.5-22.9)
น้าหนักเกิน (BMI=23.0-24.9)

เกณฑ์สาเร็จตามเป้าหมาย
หลังจบโปรแกรม BMI ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หลังจบโปรแกรม BMI ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หลังจบโปรแกรมต้องลดน้าหนักได้อ ย่างน้อย 5 % ของน้าหนักตัว
เริ่มต้น
หลังจบโปรแกรมต้องลดน้าหนักได้อย่างน้อย 5 % ของน้าหนักตัว
เริ่มต้น
หลังจบโปรแกรมต้องลดน้าหนักได้อย่างน้อย 5 % ของน้าหนักตัว
เริ่มต้น

อ้วนระดับ 1 (BMI=25.0-29.9)
อ้วนระดับ 2 (BMI ≥30)

ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่ าดัชนีมวลกายและน้าหนักของผู้รับบริการแต่ละรายตามเกณฑ์
ดังกล่าวพบว่าผลการให้บริการเมื่อพิจารณาความสาเร็จตามเป้าหมายเป็นดังในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการให้ บ ริการพิจารณาความส าเร็จตามเป้าหมาย ของผู้ รับบริการส่ งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรครายบุคคล ของโรงพยาบาลในพื้นที่ทาการศึกษาทั้ง 3 แห่ง
โรงพยาบาล
ระดับ BMI
BMI ต่ากว่าเกณฑ์
(BMI < 18.5)
BMI ปกติ (BMI=
18.5-22.9)
น้าหนักเกิน (BMI=
23.0-24.9)
อ้วนระดับ 1 (BMI=
25.0-29.9)
อ้วนระดับ 2 (BMI
≥30)
รวม

ทัพทัน

บางเลน

สมุทรสาคร
จานวนรายที่
%

จานวนรายที่
บรรลุ
เป้าหมาย/
จานวน
ทั้งหมด

%

จานวนรายที่
บรรลุ
เป้าหมาย/
จานวน
ทั้งหมด

%

0/0

0.00

0/0

0.00

1/2

22/22

100.00

1/1

100.00

3/8

37.50

1/1

10/28

35.70

5/13
40/71

รวม
จานวนราย
ที่บรรลุ
เป้าหมาย/
จานวน
ทั้งหมด

%

50.00

1/2

50.00

2/2

100.00

25/25

100.00

100.00

2/2

100.00

6/11

54.55

15/18

83.30

3/4

75

28/50

56.00

38.50

11/27

40.70

4/4

100.00

20/44

45.45

56.34

28/47

59.57

12/14

85.71

80/132

60.61

บรรลุ
เป้าหมาย/
จานวน
ทั้งหมด
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีผลการให้บริการสาเร็จตามเป้าหมายสูงที่สุดคือ ร้อย
ละ 85.71 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด รองมาเป็นโรงพยาบาลบางเลน ร้อยละ 59.57 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด
ตามด้ ว ย โรงพยาบาลทั พ ทั น ร้ อ ยละ 56.34 ของผู้ เข้ ารับ บริก ารทั้ งหมด ทั้ งนี้ เฉลี่ ยรวมผลความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 60.61 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่า กลุ่มที่มีระดับ
BMI ปกติ จะมีสัดส่วนการบรรลุเป้าหมายสูงที่สุด คือ ร้อยละ 100 รองลงมาเป็นกลุ่มอ้วนระดับ 1 ตามด้วย กลุ่มที่
มี BMI ต่ากว่าเกณฑ์ และ กลุ่มที่มีน้าหนักเกิน ตามลาดับ กลุ่มอ้วนระดับ 2 เป็นกลุ่มที่มีอัตราการบรรลุเป้าหมาย
ต่าที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ยกเว้นกลุ่มที่มีระดับ BMI ปกติ แล้ว กลุ่ม BMI อื่นๆ ล้วนแต่มีอัตราการบรรลุเป้าหมาย
อยู่ประมาณ ร้อยละ 40-60 ของผู้เข้ารับบริการทั้งหมด
3. เปรียบเทียบ ผลของการได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ระหว่างผู้ที่ ได้รับ
บริการและผู้ที่ไม่ได้รับบริการ
จากข้อมูลข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล มีแนวโน้มที่จะทาให้
ผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงน้าหนัก และดัชนีมวลกาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้จริง แต่เพื่อพิสูจน์
ประเด็น นี้ ให้ ชัดเจน จึง ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบ ผลของการได้รับบริการส่ งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรครายบุคคล ระหว่างผู้ที่ ได้รับบริการและผู้ที่ไม่ได้รับบริการ แบบ Case control study โดยพยายาม
ควบคุมตัวแปรต่างๆ เท่ าที่ ทาได้ จึ งท าการศึกษาข้อมู ล แยกเป็น รายโรงพยาบาล เท่ าที่มี ข้อ มูล เอื้ออานวยให้
สามารถศึกษาได้ พบว่า ไม่สามารถศึกษาข้อมูลจากโรงพยาบาลทัพทัน เพราะมีเฉพาะข้อมูลผู้เข้ารับบริการ แต่
สามารถศึกษาเปรียบเทียบ ผลของการได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรครายบุคคล ระหว่างผู้ที่ ได้รับ
บริ ก ารและผู้ ที่ ไม่ ได้ รั บ บริ ก าร แบบ Case control study โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลบางเลน และ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ข้อมูลของโรงพยาบาลบางเลน ซึ่งมีข้อมูลผู้ที่ได้รับบริการที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องจานวนทั้งสิ้น 47 ราย
ทาการคัดเลือกข้อมูลผู้รับบริการที่มีการบันทึก ข้อมูลน้าหนัก และดัชนีมวลกาย ในเดือนแรกที่เข้ารับบริการ และ
ในเดือนที่ 6 ของการรับบริการ ซึ่งมีข้อมูลทั้งสิ้น 27 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการดังกล่าว แต่มี
การบันทึกน้าหนัก และค่าดัชนีมวลกายในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน 6 เดือน เช่นเดียวกัน ซึ่งพบว่าในกรณี
โรงพยาบาลบางเลน ข้อมูลการบัน ทึกน้าหนัก ของกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการดังกล่าวดังกล่าว เป็นข้อมูลการบันทึก
น้าหนักและค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรโรงพยาบาลซึ่งได้รับการตรวจสุขภาพ และพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง จึงมีการติดตามและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของค่าน้าหนักและดัชนีมวลกายในช่วงเวลาดังกล่าว มี
ข้อมูลทั้งสิ้น 13 ราย ผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักและค่าดัชนีมวลกาย ในระยะเวลา 6 เดือน ของผู้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล เปรียบเทียบ ระหว่างผู้ที่ได้รับบริการและผู้ที่ไม่ได้รับบริการ โรงพยาบาล
บางเลน
กลุ่ม
ผู้รับบริการ
ได้รับ
บริการ
ไม่ได้รับ
บริการ

ค่าเฉลี่ย ± SD
น้าหนัก
น้าหนัก
ก่อน
เดือนที่6
83.84
77.80
±25.70
±23.21
75.83
73.66
±9.42
±10.08

Mean
difference
6.04
2.16

ค่าเฉลี่ย ± SD
Mean
Sig. BMI ก่อน BMI เดือน
Sig.
difference
ที่6
.000* 31.56
29.12
2.43
.000*
±5.94
±5.49
0.003* 30.54
29.64
0.90
0.003*
±4.08
±4.23

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ paired samples T test, p<0.05

ตารางที่ 6 เปรียบเที ยบ ผลการบรรลุ เป้าหมายของการได้รับบริการส่งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค
รายบุคคล ระหว่างผู้ทไี่ ด้รับบริการและผู้ที่ไม่ได้รับบริการ โรงพยาบาลบางเลน
Achievement
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
Case control
ได้รับบริการ
19
8
ไม่ได้รับบริการ
4
9
Total
23
17
Chi-Square = 5.631 Sig. = .018* Odds Ratio = 5.344*

Total
27
13
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จากตารางที่ 5 พบว่า ทั้ งกลุ่มผู้ที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล และกลุ่มที่ไม่ได้
รับบริการของโรงพยาบาลบางเลน มีการเปลี่ยนแปลงของค่าน้าหนักและดัชนีมวลกาย BMI อย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิ ติ ร ะหว่ า งเดื อ นที่ 1 และเดื อ นที่ 6 อย่ า งไรก็ ต าม มี จุ ด สั งเกตว่ า ค่ า เฉลี่ ย การเปลี่ ย นแปลง (Mean
difference ) ของกลุ่มที่ได้รับบริการมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้รับบริการอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของน้าหนักและค่า
ดัชนีมวลกาย ในขณะที่เมื่อพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของการได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายบุคคลระหว่างกลุ่มที่ได้รับบริการและไม่ได้รับบริการ ในระยะเวลา 6 เดือน ดังตารางที่ 6 ซึ่งทาการศึกษาโดย
การใช้ Chi-Square Test และหาค่า Odds Ratio พบว่า กลุ่มที่ได้รับบริการมีการบรรลุเป้าหมายสูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับ บริการอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า Chi-Square อยู่ที่ 5.631 มีค่า Sig. = 0.018 มีค่า Odds
Ratio อยู่ที่ 5.344 แสดงว่า กลุ่มที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล มีโอกาสบรรลุเป้าหมาย
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับบริการ ประมาณ 5.344 เท่า อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
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ในส่วนข้อมูลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีข้อมูลผู้ที่ได้รับบริการที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องจานวนทั้งสิ้น
14 ราย ทาการคัดเลือกข้อมูลผู้รับบริการที่มีการบันทึกข้อมูลน้าหนัก และดัชนีมวลกาย ในเดือนแรกที่เข้ารับ
บริการ และในเดือนที่ 6 ของการรับ บริการ ซึ่งมีข้อมูลทั้งสิ้น 12 ราย เปรียบเทียบกับ กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการ
ดังกล่าว แต่มีการบันทึกน้าหนัก และค่าดัชนีมวลกายในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน 6 เดือน เช่นเดียวกัน ซึ่ง
พบว่าในกรณีโรงพยาบาลสมุทรสาคร ข้อมูลการบันทึกน้าหนัก ของกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการดังกล่าวดังกล่าว เป็น
ข้อมูลการบันทึกน้าหนักและค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มพนักงานในโรงงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพโดยงานอาชีวอนา
มั ย โรงพยาบาลสมุ ท รสาคร และพบว่ ามี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง จึ งมี ก ารติ ด ตามและบั น ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงของค่าน้าหนักและดัชนีมวลกายในช่วงเวลาดังกล่าว มีข้อมูลทั้งสิ้น 95 ราย ผลการศึกษาเป็น ดัง
ตารางที่ 7 และตารางที่ 8
ตารางที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักและค่าดัชนีมวลกาย ในระยะเวลา 6 เดือน ของผู้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล เปรียบเทียบ ระหว่างผู้ที่ได้รับบริการและผู้ที่ไม่ได้รับบริการ โรงพยาบาล
สมุทรสาคร
ค่าเฉลี่ย ± SD
กลุ่ม
Mean
Sig.
น้าหนัก น้าหนัก
ผู้รับบริการ
difference
ก่อน เดือนที่6
ได้รับ
65.94 61.62
4.31
0.018*
บริการ ±11.87 ±9.67
ไม่ได้รับ 71.48 71.16
0.31
0.278
บริการ ±13.86 ±13.61

ค่าเฉลี่ย ± SD
Mean
Sig.
BMI ก่อน BMI เดือนที่
difference
6
25.28
23.50
1.78
0.012*
±4.73
±3.29
27.79
27.69
0.1
0.364
±4.64
±4.67

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ paired samples T test, p<0.05

ตารางที่ 8 เปรียบเที ยบ ผลการบรรลุ เป้าหมายของการได้รับบริการส่งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค
รายบุคคล ระหว่างผู้ทไี่ ด้รับบริการและผู้ที่ไม่ได้รับบริการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
Achievement
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
Case control
ได้รับบริการ
10
2
ไม่ได้รับบริการ
21
74
Total
31
76
Chi-Square = 19.410 Sig. = .000* Odds Ratio = 17.619*

Total
12
95
107
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จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่ มผู้ที่ได้รับบริ การส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของโรงพยาบาล
สมุทรสาคร มีการเปลี่ยนแปลงของค่าน้าหนักและดัชนีมวลกาย BMI อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติระหว่างเดือนที่ 1
และเดือนที่ 6 ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติระหว่างค่าน้าหนัก
และดัชนีมวลกาย BMI ระหว่างเดือนที่ 1 และเดือนที่ 6 และเมื่อพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของการได้รับ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลระหว่างกลุ่มที่ ได้รับบริการและไม่ได้รับบริการ ในระยะเวลา 6
เดือน ดังตารางที่ 8 ซึ่งทาการศึกษาโดยการใช้ Chi-Square Test และหาค่า Odds Ratio พบว่า กลุ่มที่ ได้ รับ
บริการมีการบรรลุเป้าหมายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับบริการอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า Chi-Square อยู่ที่
19.410 มี ค่า Sig. = 0.000 มี ค่า Odds Ratio อยู่ ที่ 17.619 แสดงว่า กลุ่ ม ที่ ได้ รับ บริการส่ งเสริมสุ ขภาพและ
ป้ อ งกั น โรครายบุ ค คล มี โอกาสบรรลุ เป้ า หมายของการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สู งกว่ ากลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ รับ บริก าร
ประมาณ 17.619 เท่า อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
4. ผลการเปลี่ยนแปลงด้านส่วนประกอบของร่างกาย (Body Composition ) จากการได้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง มีการวิเคราะห์ส่ วนประกอบของร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ ที่
เรียกว่า Body Composition analyzer โดยมีการวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายก่อนเข้ารับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล และประเมินซ้าอีกครั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน โดยเปรียบเทียบ
กับ เกณฑ์มาตรฐาน ของแต่ละบุคคล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประกอบ
ของร่างกายที่รวบรวมได้จาก โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งพบว่า ข้อมูลของโรงพยาบาลทัพทันมีความครบถ้วนพอที่จะ
สามารถวิเคราะห์ได้ จึงนาข้อมูลโรงพยาบาลทัพทันมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านส่วนประกอบของร่างกายจาก
การได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ได้ผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของร่างกาย ในระยะเวลา 6 เดือน ของผู้รับบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลโรงพยาบาลทัพทัน เปรียบเทียบเมื่อเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายบุคคลและภายหลังจากการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
ส่วนประกอบของร่างกาย

Total Body Water
Protein
Minerals
Body Fat Mass
Fat Free Mass

จานวน
ราย
71
71
71
71
71

ค่าเฉลี่ย ± SD
Mean
difference
ก่อน
หลัง
33.62±7.78 33.61±7.71
0.01
9.05±2.14
9.03±2.11
0.01
3.17±0.68
3.17±0.69
0
22.96±9.05 21.17±8.89
1.84
45.84±10.59 45.82±10.50
0.02

sig
0.926
0.669
0.985
.000*
0.900
40

ส่วนประกอบของร่างกาย

Skeletal Muscle
Mass
Percent Body Fat

จานวน
ราย
71
71

ค่าเฉลี่ย ± SD
ก่อน
หลัง
25.26±6.43 25.25±6.36
32.92±8.53

Mean
difference
0.01

0.935

1.92

.000*

30.99±9.22

sig

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ paired samples T test, p<0.05

โดยทั่ ว ไป เครื่ อ งวิ เคราะห์ ส่ ว นประกอบของร่ า งกาย Body Composition Analyzer จะวิ เคราะห์
ส่วนประกอบของร่างกาย จาแนกเป็น 3 ส่วนประกอบใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นไขมันของร่างกาย (Body
Fat Mass) ส่วนที่ 2 เป็นส่วนกล้ามเนื้อ (Skeletal Muscle Mass) และส่วนที่ 3 คือส่วนที่เป็นส่วนประกอบของ
น้า (Total Body Water) จากตารางที่ 9 จะพบว่า ส่วนประกอบที่เป็นไขมันของร่างกาย (Body Fat Mass) มี
การเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ เฉลี่ย
1.84 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 ในขณะที่ส่วนประกอบอื่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติ ข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกถึง การเปลี่ยนแปลงในช่ว ง 6 เดือนแรกหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกกาลั งกาย มี แนวโน้ มว่าจะมีผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงของไขมัน ในร่างกายเป็ นส าคัญ อนึ่ ง
เนื่องจากเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล คือ
การบรรลุเป้าหมายในการปรับระดับส่วนประกอบของร่างกาย ให้อยู่ในระดับปกติ ดังนั้นจึงทาการศึกษาระดับ
ส่วนประกอบของร่างกายของผู้เข้ารับบริการแต่ละรายว่า หลังจากรับบริการแล้ว ระดับส่วนประกอบของร่างกาย
กลับมาอยู่ในระดับปกติหรือไม่ พบข้อมูลการศึกษาดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปลี่ ย นแปลงของส่ ว นประกอบของร่างกายพิ จารณาความส าเร็จตามเป้าหมาย ใน
ระยะเวลา 6 เดือน ของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลโรงพยาบาลทัพทัน เปรียบเทียบเมื่อ
เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรครายบุคคลและภายหลังจากการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรครายบุคคล
ส่วนประกอบ
ของร่างกาย
Total Body
Water
Protein
Minerals
Body Fat

ก่อนได้รับบริการ
หลังได้รับบริการ
จานวน
ราย ต่ากว่า ปกติ สูงกว่า ต่ากว่า ปกติ สูงกว่า
71

ปกติ
16

71
71
71

16
8
4

42

ปกติ
13

ปกติ
12

49

ปกติ
10

43
51
12

12
12
55

12
8
4

48
49
18

11
14
49

จานวนรายที่
บรรลุเป้าหมาย/
จานวนทั้งหมด

%

49/71

69.01

48/71
49/71
18/71

67.61
69.01
25.35
41

ส่วนประกอบ
ของร่างกาย

ก่อนได้รับบริการ
หลังได้รับบริการ
จานวน
ราย ต่ากว่า ปกติ สูงกว่า ต่ากว่า ปกติ สูงกว่า
ปกติ

Mass
Fat Free Mass
Skeletal
Muscle Mass
Percent Body
Fat

ปกติ

ปกติ

ปกติ

จานวนรายที่
บรรลุเป้าหมาย/
จานวนทั้งหมด

%

71
71

15
16

44
42

12
13

11
15

50
45

10
11

50/71
56/71

70.42
78.87

71

1

10

60

3

14

54

14/71

19.72

ในการศึกษานี้ตั้งเป้าหมายในส่วนของค่าส่วนประกอบของร่างกาย กาหนดให้ผู้เข้ารับบริการ ภายหลังจาก
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลเป็นระยะเวลา 6 เดือน ควรมีค่าส่วนประกอบของร่างกายอยู่
ในช่วงปกติ ซึ่งจากการศึกษาแม้จะพบว่า ปริมาณไขมันในร่างกายหรือ Body Fat Mass จะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ แต่ก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่า วทาได้ตามเป้าหมายเพียงร้อยละ 25.35 เท่านั้น
ในขณะที่ส่วนประกอบอื่นสามารถทาได้เป้าหมายในอัตราส่วนที่สูงกว่า แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติของส่วนประกอบของร่างกายเป็นอื่นๆแต่อย่างใด
ข้อมูลต้นทุนบริการ
ได้ทาการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ของโรงพยาบาลทั้ง
3 แห่ งในพื้ น ที่ ท าการศึ ก ษา โดยท าการรวบรวมต้ น ทุ น ค่ า แรง ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ ายทั้ งหมด ที่ จ่ ายให้ บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของทั้ง 3 โรงพยาบาล หักด้วย ค่าแรงในส่วนที่เป็น
กิจกรรมอื่นที่ผู้ให้บริการกระทาโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลออก และ
เก็บรวบรวมต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกั นโรครายบุคคล รวมถึงต้นทุนค่า
เสื่อมราคาของครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ผลการ
รวบรวมข้อมูลต้นทุน ได้ข้อมูลต้นทุนดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลต้นทุนแยกประเภทและสัดส่วนต้นทุนแยกประเภทของบริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครายบุคคล ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง
โรงพยาบาล

ต้นทุนค่าแรง
จานวนเงิน(บาท)
%

ทัพทัน
บางเลน
สมุทรสาคร
รวม

1,196,745.00
397,128.00
590,555.00
2,184,428.00

71%
61%
88%
72%

ต้นทุนค่าวัสดุ
จานวนเงิน
%
(บาท)
296,132.00 17%
36,755.00 6%
78,328.00 12%
411,215.00 14%

ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางตรง
ทั้งหมด
จานวนเงิน
%
(บาท)
204,505.00 12% 1,697,382.00
222,467.00 34% 656,350.00
129.00 0% 669,013.00
427,101.00 14% 3,022,745.00

พบว่าข้อมูลต้นทุนส่วนใหญ่ของการให้บริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกั นโรครายบุคคล ได้แก่
ต้นทุนค่าแรงมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 61-88 ของต้นทุนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72 ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุน
ค่าวัสดุมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6-17 ของต้นทุนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนค่า
เสื่อมราคามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0-14 ของต้นทุนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยอยู่ทรี่ ้อยละ 14 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ต้นทุนที่
รวบรวมได้ทั้งหมดเป็นต้นทุนทางตรง ยังไม่รวมต้นทุนทางอ้อมจากการบริหารจัดการอื่ นๆ และเมื่อพิจารณาผล
การให้บริการที่ได้ของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล สามารถคานวณต้นทุนต่อหน่วยของการ
ให้บริการได้ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลต้นทุนต่อผู้รับบริการของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง
โรงพยาบาล
รพ.ทัพทัน
รพ.บางเลน
รพ.สมุทรสาคร
รวม

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
1,697,382.00
656,350.00
669,013.00
3,022,745.00

จานวนผู้รับบริการ
(ราย)
167
51
14
232

ต้นทุนต่อผู้รับบริการ
(บาทต่อราย)
10,163.96
12,869.61
47,786.64
13,029.07

เมื่อพิจารณาจากต้นทุนต่อ ผู้รับบริการที่คานวณได้ จะพบว่ากรณีโรงพยาบาลสมุทรสาครจะมีต้นทุนต่อ
ผู้รับบริการสูงกว่าโรงพยาบาลอื่น อธิบายได้จากการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ จึง
มีจานวนผู้รับบริการค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ต้นทุนต่อผู้รับบริการสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่อ
ผู้รับ บริการของการให้ บ ริการอยู่ ที่ 13,029.07 บาท เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นค่ากลางได้ดี สาหรับการให้ บริการ
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ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลตามโปรแกรมการให้บริการที่ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน และในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้บริการ
รูปแบบทางธุรกิจสาหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากข้อมูลการศึกษาข้างต้น ทั้งในส่วนของรูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายบุคคลที่มีการดาเนินการอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการให้บริการ จะพบว่า บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรครายบุ ค คล สามารถด าเนิ น การ และมี ผ ลท าให้ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของค่าน้าหนักและดัชนีมวลกาย ดังผลการศึกษาขั้นต้น ทั้งนี้ สามารถสรุปรูปแบบทางธุรกิจสาหรับ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ดังนี้
รูปแบบทางธุรกิจสาหรับกิจกรรมส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 6
เดือน ในแต่ล ะครั้ ง ผู้ รั บ บริการจะได้ รับ บริการตามขั้น ตอน 3 ขั้น ตอน อ้างอิงตามตามแผนภาพที่ 1 ข้างต้ น
ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมิน Assessment ผู้รับบริการที่มารับบริการจะได้รับการประเมินและคัดกรอง โดยมี
ประเภทของการประเมินและคัดกรอง 4 ประเภท ได้แก่
1.1 Biometric Assessment หมายถึง กระบวนการตรวจวัดทางกายภาพ ได้แก่
1.1.1 กระบวนการตรวจคัดกรองทั่วไป ได้แก่ ชีพจร( Pulse) ความดันโลหิต (Blood Pressure) น้าหนัก
(Body weight) ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) เส้นรอบเอว waist circumference
1.1.2 กระบวนการตรวจวิเคราะห์ ส่ วนประกอบของร่างกาย (Body Composition analysis) โดยใช้
อุปกรณ์ที่เรียกว่า Body Composition analyzer
ในส่วนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นการดาเนินการในสถานบริการ ในกรณีที่มีการตรวจคัด
กรองความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่รวมอยู่ในบริการนี้ แต่ควรมีการอ้างอิงผลซึ่งกันและกัน
1.2 Psychometric Assessment หมายถึง กระบวนการในการประเมิ น ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ
และบุคลิกภาพของผู้รับบริการ
1.3 การประเมินปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk assessment)
1.4 การประเมินประวัติทางการแพทย์ Medical History Assessment
2. กระบวนการ Empowerment หรือกระบวนการเสริมพลัง
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3. กระบวนการ Coaching หรือระบบพี่เลี้ยง กระบวนการ Coaching เป็นกระบวนการที่ ผู้ให้บริการจะ
ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คาแนะนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย ใน 2 หัวข้อ
หลัก ได้แก่
3.1 Diet coaching ระบบพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร
3.2 Physical Activity Coaching ระบบพี่เลี้ยงในการออกกาลังกาย
ผู้ให้บริการ กาหนดให้มีการให้บริการในลักษณะทีมงาน ในแต่ละทีมประกอบไปด้วย
1. บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้คาปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ การเสริมพลัง Empowerment อาจเป็น
บุคลากรที่มีวิชาชีพด้านสุขภาพหรือไม่ก็ได้ แต่ควรได้รับการพัฒนาทักษะข้างต้น บุคลากรนี้จะทาหน้าที่ในการ
ประเมิน Assessment และกระบวนการ Empowerment หรือกระบวนการเสริมพลัง ใช้เวลาในการให้บริการ
ครั้งละ 45 นาทีต่อผู้รับบริการ 1 ราย
2. บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร อาจเป็นนักโภชนาการ
นักกาหนดอาหาร หรือบุคลากรที่มีวิชาชีพด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรม หรือเป็นบุคลากรอื่นๆที่ผ่านการอบรม
บุคลากรนี้จะทาหน้าที่ Diet coaching หรือพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ใช้
เวลาในการให้บริการครั้งละ 45 นาทีต่อผู้รับบริการ 1 ราย
3. บุ คลากรที่มีทั กษะด้านการให้ ความรู้ในการออกกาลั งกาย อาจเป็นนั กวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ
บุคลากรที่มีวิชาชีพด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรม หรือเป็นบุคลากรอื่นๆที่ผ่านการอบรม บุคลากรนี้จะทาหน้าที่
Physical Activity Coaching หรื อ พี่ เลี้ ย งในการออกก าลั งกาย ใช้ เวลาในการให้ บ ริ ก ารครั้ ง ละ 45 นาที ต่ อ
ผู้รับบริการ 1 ราย
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการให้บริการ ได้แก่





สมุดบันทึกประจาตัว ผู้รับบริการแต่ละรายจะได้รับ สมุดบันทึกประจาตัว เพื่อบันทึกพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกาลังกายในแต่ละ
เครื่อง Body Composition analyzer เพื่อตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย
แบบจาลองอาหาร (Food model)

กระบวนการติดตามผู้รับบริการ (Monitoring) มีรูปแบบในการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่บ้าน หรือในสถานที่อื่นๆ ที่ผู้รับบริการสะดวก (Home Exercise) ในกรณีนี้กาหนดให้มีอุปกรณ์ติดตามการออก
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กาลังกาย เช่น Fitness Trackers or Fitness Watches เพื่อติดตามและประเมินผลการออกกาลังกาย โดยการ
บริหารจัดการให้มีลักษณะของการยืมอุปกรณ์ดังกล่าว
2. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่ ส ถานที่ อ อกก าลั ง กาย (Fitness center) ในกรณี ที่ ที ม งานผู้ ให้ บ ริ ก ารมี ส ถานที่ อ อกกก าลั งกาย (Fitness
center) ในการให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถติดตามและประเมินผลการออกกาลังกายได้โดยตรง
ความเป็นไปได้ทางการเงินของรูปแบบทางธุรกิจสาหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ใน
กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รูปแบบทางธุรกิจสาหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ข้างต้น โดยสรุปสามารถจาแนกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่บ้าน หรือในสถานที่อื่นๆ ที่ผู้รับบริการสะดวก (Home Exercise)
2. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่สถานที่ออกกาลังกาย (Fitness center)
การประมาณการทางการเงิน ของรูป แบบทางธุรกิ จส าหรับ กิ จกรรมส่ งเสริม สุ ข ภาพและป้ องกั น โรค
รายบุคคล ทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น โดยมีสมมุติฐานที่สาคัญ ได้แก่ สมมติฐานงบลงทุน อัตราการใช้บริการ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียภาษี
สมมติฐาน 1 สมมติฐานงบลงทุน
ตารางที่ 13 รายละเอียดอุปกรณ์และอาคาร
ลาดับ
Home Exercise Model
1
เครื่อง Body Composition Analyzer
2
Fitness Trackers or Fitness Watches
3
4
5
6
7
8
9

Fitness Center Model
Treadmill ลู่วิ่งไฟฟ้า
ดรัมเบล หุ้มยาง พร้อมชั้นวางแนวนอน
จักรยานนั่งพิง
จักรยานนั่งตรง
จักรยานนอนปั่น
เครื่องเดินวงรี
Machine Weights
ม้าราบฝึกดรัมเบล
ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง
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ลาดับ
10
11
12
13
14
15

Home Exercise Model

Fitness Center Model
เครื่อง Body Composition Analyzer
ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู ( 19.4*45.8*183 cm)
ตู้กดน้า
TV 40 นิ้ว
Air Conditioner
อาคาร (พื้นที่ 152.5 ตรม.)

หมายเหตุ ก าหนดอายุ ก ารใช้ งานของอาคาร 25 ปี Fitness Trackers or Fitness Watches และเครื่ อ ง Body
Composition analyzer 3 ปี และอุปกรณ์อื่นๆ 5 ปี

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์และอาคารสาหรับแต่ละรูปแบบสาหรับกิจกรรมส่งเสริมและ
ป้องกัน โดยรูปแบบที่ 1 การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการ
ออกกาลังกายที่บ้าน หรือในสถานที่อื่นๆ (Home Exercise Model) มีอุปกรณ์เพียงเครื่อง Body Composition
analyzer และ Fitness Trackers or Fitness Watches สาหรับการยืมใช้
สมมติฐาน 2 ประมาณการอัตราใช้บริการ
ตารางที่ 14 ประมาณการอัตราใช้บริการ
ลาดับ รูปแบบการให้บริการ
ที่
1
2

Home Exercise
Model
Fitness Center
Model

จานวนครั้งที่ จานวนครั้งที่ จานวนครั้งที่ จานวนรายที่
ให้บริการต่อ ให้บริการต่อ ให้บริการต่อ ให้บริการต่อ
วัน
เดือน
ปี
ปี
9
198
2,376
396
9

198

2,376

396

จานวนทีม
บุคลากร
1
1
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สมมติฐาน 3 ประมาณการรายได้
ตารางที่ 15 ประมาณการรายได้
ลาดับที่
1
2
3

รายละเอียด
Home Exercise Model Fitness Center Model
จานวนผู้ใช้บริการต่อปี (ราย)
396
396
อัตราค่าบริการต่อคน (บาท)
3,500
4,500
รวมรายได้ต่อปี (บาท)
1,386,000
1,782,000
ตารางที่ 15 แสดงการประมาณการรายได้โดยกาหนดจานวนผู้รับบริการในรูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2
เท่ากัน เนื่องจากจานวนทีมงานเท่ากัน คือ 1 ทีม มีเวลาทางานเท่ากัน และกาหนดระยะเวลาทางานต่อรายตาม
มาตรฐานในรูปแบบที่กาหนด
สมมติฐาน 4 ประมาณการรายจ่าย
ตารางที่ 16 การจัดอัตรากาลังบุคลากรตามประมาณการอุปสงค์การให้บริการ
ลาดับที่
รายละเอียด
Home Exercise Model Fitness Center Model
1
บุคลากรที่มีทกั ษะด้านการให้คาปรึกษา
1
1
การเสริมพลัง Empowerment
2
บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการ
1
1
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร
3
บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการ
1
1
ออกกาลังกาย
ตารางที่ 16 แสดงรายละเอียดของบุคลากรที่ อยู่ในทีม ประกอบด้ว ย บุคลากรที่มีทั กษะด้านการให้
คาปรึกษา การเสริมพลัง Empowerment บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กินอาหาร บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการออกกาลังกาย
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ตารางที่ 17 ประมาณการรายจ่ายส่วนบุคลากร
ลาดับที่
รายละเอียด
Home Exercise Model Fitness Center Model
1
บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้คาปรึกษา
240,000
240,000
การเสริมพลัง Empowerment
2
บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการ
240,000
240,000
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร
3
บุคลากรที่มีทักษะด้านการให้ความรู้ในการ
240,000
372,000
ออกกาลังกาย
ตารางที่ 17 การประมาณการรายจ่ายบุคลากรกาหนดเงินเดือนทุกตาแหน่งเท่ากัน 20,000 บาท ต่อเดือน
คิดเป็ น 960,000 บาท ต่อปี ยกเว้น บุ คลากรที่มีทักษะด้านการให้ ความรู้ในการออกกาลั งกายในรูปแบบการ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกายที่สถานที่ออก
กาลังกาย (Fitness center) เนื่องจากมีภาระงานการดูแลผู้รับบริการในระหว่างการออกกาลังกายใน Fitness
center รายวันที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลตามปกติ
การประมาณการค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมบารุง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แสดงรายละเอียดตาม ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ประมาณการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (Utilities) ค่าซ่อมบารุง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (others)
ลาดับที่
1.

รายการ
อัตราค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง- Home Exercise Model
2.5% ของรายจ่ายส่วนบุคลากร
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง- Fitness Center Model
7.5 % ของรายจ่ายส่วนบุคลากร
2.
- ค่าสาธารณูปโภค - Home Exercise Model
20% ของรายจ่ายส่วนบุคลากร
- ค่าสาธารณูปโภค - Fitness Center Model
20% ของรายจ่ายส่วนบุคลากร
3.
- Maintenance - Home Exercise Model
10% ของค่าเสื่อมราคา
- Maintenance - Fitness Center Model
10% ของค่าเสื่อมราคา
4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3% ของรายจ่ายส่วนบุคลากร
5.
ค่าไฟฟ้า
ประมาณการ (วัตต์การใช้ *ราคาต่อหน่วย *
22วัน *12เดือน)
6.
ค่าน้า
ประมาณการ (หน่วยที่ใช้ * ราคาต่อหน่วย
*22 วัน *12 เดือน)
ทั้งนี้ เมื่อประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายตามสมมติฐานข้างต้นสามารถแสดงผลการดาเนินงานของ
รูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบได้ตามตารางที่ 19 พบว่า ในทุกรูปแบบมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยรูปแบบที่ 1
สามารถทากาไรได้สูงสุด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่การบริการจัดการทีมงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ จะเห็น
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ได้ว่า Home Exercise Model ในรูปแบบที่ 1 ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และมีผลการดาเนินงานที่ดีกว่า กล่าวคือ
สามารถทารายได้ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 2 ที่มีจานวนทีมงานเท่ากัน
ตารางที่ 19 ผลการดาเนินงานในปีที่ 1 ของรูปแบบการให้บริการทั้ง 3 รูปแบบ
รายการ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรก่อนภาษี ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย- Home Exercise
Model
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย- Fitness Center
Model
กาไรสุทธิ

หน่วย : บาท

Home Exercise Model
1,386,000
792,966
593,034

Fitness Center Model
1,782,000
1,093,467
688,533

71,667

71,667

-

293,547

521,367

323,320

การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายสาหรับปีที่ 1 – 10
แผนภาพที่ 3 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ Home exercise Modelปีที่ 1 – 10 หน่วย : บาท
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000

200,000
0

Y-1

Y-2

Y-3

Total revenue (2500)

Y-4

Y-5

Y-6

Total revenue (3500)

Y-7

Y-8

Y-9

Y-10

Total expenditure

แผนภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ Home Exercise Model ในช่วงปี
10 ปี แรก โดยรูป แบบที่กาหนดให้ มีทีมงาน 1 ทีมและผู้รับบริการ 396 รายต่อปี และคานวณอัตราค่าบริการ
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2,500 บาท และ 3,500 บาทต่อราย พบว่า อัตราค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวและหากยังใช้อัตรา
ค่าบริการที่ 2,500 บาทต่อคนจะเริ่มมีผลขาดทุน(รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย) หลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไปขณะที่อัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อคนเป็นอัตราค่าบริการทาให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในระยะ 10 ปี
แผนภาพที่ 4 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ Fitness Center Model
หน่วย : บาท
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
Y-1

Y-2

Y-3

TOTAL REVENUE ( 4000)

Y-4

Y-5

Y-6

TOTAL REVENUE (4500)

Y-7

Y-8

Y-9

Y-10

TOTAL EXPENDITURE

จากแผนภาพที่ 4 แสดงรายละเอีย ดประมาณการรายได้และค่ าใช้จ่ายของ Fitness Center Model
ในช่วงปี 10 ปีแรก โดยรูปแบบที่ 1 กาหนดให้มีทีมงาน 1ทีมและผู้รับบริการ 396 รายต่อปี และคานวณอัตรา
ค่าบริการ 4,000 บาท และ 4,500 บาทต่อราย พบว่า อัตราค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวและหากยังใช้
อัตราค่าบริการที่ 4,000 บาทต่อคนจะเริ่มมีผลขาดทุน(รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย) หลังจากปีที่ 8 เป็นต้นไปขณะที่
อัตราค่าบริการ 4,500 บาทต่อคนเป็นอัตราค่าบริการทาให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในระยะ 10 ปี
ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ท างการเงิน โดยพิ จารณา มู ล ค่ าปั จจุ บั น สุ ท ธิ (Net present value :NPV)
จุดคุ้มทุน (Break-even point :BP) และระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period) รวมถึงผลตอบแทนตามการลงทุน
ที่เหมาะสม
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การวิเคราะห์รายได้หลัก
รายได้หลักของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทั้ง 2 รูป แบบ มาจากอัตราค่าบริการและจานวนผู้มารับบริการและไม่มีรายได้เสริมอื่นๆ ทั้งนี้ หากต้องการให้
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้ง 2 รูปแบบดาเนินการ
ต่อไปได้ในระยะยาวโดยไม่ประสบปัญหาด้านสภาวะทางการเงิน อาจจาเป็นต้องมีการพิจารณาปรับเพิ่ม เวลาการ
ให้บริการ หรือเพิ่มจานวนผู้มารับบริการ หรือเพิ่มอัตราค่าบริการ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even point :BP)
จากการประมาณการผลประกอบการรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้ง 2 รูปแบบ มีจุดคุ้มทุนตั้งแต่ในปีแรก กล่าวคือ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์กาไรสุทธิ ( Net Profit)
จากการประมาณการผลประกอบการรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้ง 2 รูปแบบมีผลการดาเนินงานที่เป็นบวกตั้งแต่ปีแรก กล่าวคือ มีรายได้สูงกว่าเมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ในขณะที่รายได้เท่าเดิม
ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period)
จากการประมาณการผลประกอบการรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่ม
เสี่ย งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รูป แบบการให้ บ ริการส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรครายบุ คคล โดยให้ ผู้ รับบริการมี
กิจกรรมการออกกาลังกายที่บ้ าน หรือในสถานที่อื่นๆ ที่ผู้รับบริการสะดวก (Home Exercise) คานวณอัตรา
ค่าบริการ 3,500 บาทต่อราย มีระยะเวลาการคืนทุนในระยะเวลา 6 เดือน และส่ว น รูปแบบการให้ บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล แบบ Fitness Center Model คานวณอัตราค่าบริการ 4,500 บาทต่อ
ราย มีระยะเวลาการคืนทุนในระยะเวลา 5.4 ปี
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) )
จากการวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการด้วยวิธี Internal Rate of Return หรือ IRR ของ
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รูปแบบการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกายที่บ้าน หรือในสถานที่
อื่น ๆ ที่ ผู้ รั บ บริการสะดวก (Home Exercise) คานวณอัต ราค่าบริการ 3,500 บาทต่อราย จะมี IRR เท่ ากั บ
268% เป็นโครงการที่เหมาะสมสาหรับการน่าลงทุนที่สุด
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ในขณะที่รูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล แบบ Fitness Center Model
อัตราค่าบริการ 4,500 บาทต่อราย มี IRR เท่ากับ 1% หมายความว่าเป็นโครงการที่เป็นไปได้ทางการเงิน ในการ
ลงทุ น แต่ ผ ลตอบแทนน้ อย และมู ล ค่ าปั จ จุบั น สุ ท ธิ (Net present value :NPV) ติ ดลบ ทั้ งนี้ เป็ น เพราะการ
คานวณรูปแบบการให้บริการนี้ คานวณภายใต้การลงทุนอาคารและเครื่องมือออกกาลังกายใน Fitness Center
เต็มรูปแบบ แต่มีทีมผู้ให้บริการเพียงแค่ 1 ทีม อัตราค่าบริการที่ราคา 4,500 บาทต่อราย ส่งผลให้ไม่คุ้มค่าในแง่
การลงทุน ซึ่งในข้อเท็จจริง หากต้องการให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน จาเป็นต้องเพิ่มทีมผู้ให้บริการมากขึ้น จึงจะมี
ผู้รับบริการมากพอที่จะใช้เครื่องมือในการออกกกาลังกายที่ลงทุนไปแล้วให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งหมายถึงกาไรทีม่ ากขึ้นไป
ด้วย โดยพบว่าหากมีการเพิ่มทีมผู้ให้บริการให้ครบ 4 ทีม อัตราค่าบริการที่ราคา 4,500 บาทต่อราย จะสามารถ
คืนทุนได้ในระยะเวลา 8.14 ปี ซึ่งก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนภายในโครงการดีขึ้นนั่นเอง จะมี IRR เท่ากับ 73%
เป็นโครงการที่เหมาะสมสาหรับการน่าลงทุนที่สุด

53

บทที่ 5 อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้ างต้น จะพบข้อเท็จจริงที่ ว่า บริการส่ งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรครายบุคคล ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า สามารถจัดบริการให้ประชาชนได้ และมีผลการ
ดาเนินงานเกิดขึ้นได้จริง ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกาลังกาย
จนสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักและดัชนีมวลกายของผู้เข้ารั บบริการได้ อย่างไรก็ดี การศึกษานี้มี
ข้อจากัด เนื่องจากเป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) และได้พยายามเก็บข้อมูลเท่าที่
มีการบันทึกไว้ในระบบการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ทาการศึกษาทั้ง 3 แห่ง จึงมีความไม่ครบถ้วนของ
ข้อมูลอยู่พอสมควร อย่ างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาก็เพียงพอจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าพบการ
เปลี่ ย นแปลงจากการให้ บ ริการดังกล่าวจริง และสามารถคานวณเปรียบเที ยบโอกาสบรรลุ เป้าหมายของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างกลุ่มที่ได้รับบริการและกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการ โดยพบว่า กลุ่มที่ได้รับบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้ องกันโรครายบุคคล มีโอกาสบรรลุเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
บริการ ประมาณ 5.344 -17.619 เท่า อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังดังกล่าว มี
รูปแบบในการให้บริการที่จาเพาะ มีกระบวนการให้บริการแก่ผู้ รับบริการต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งเป็น
เวลาติ ด ต่ อ กั น 6 เดื อ น โดยในแต่ ล ะครั้ งผู้ รับ บริ ก าร จะได้ รับ บริ ก ารตามขั้ น ตอน 3 ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย
กระบวนการประเมิน Assessment ผู้รับบริการ กระบวนการ Empowerment หรือกระบวนการเสริมพลัง และ
กระบวนการ Coaching หรือระบบพี่เลี้ยง ในส่วนของระยะเวลาการให้บริการ ด้วยประสบการณ์ของผู้ให้บริการ
พบว่า ระยะเวลา 6 เดือนน่าจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว
ในส่วนของการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังแม้จะมีขั้นตอนในการให้บริการ 3 ขั้นตอนชัดเจน แต่ในรายละเอียดของกิจกรรม ยังมีความจาเป็นที่
จะต้องพัฒนา เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้กับประชาชนในทุกกลุ่มวัย รายละเอี ยดกิจกรรมที่
พบในผลการศึ กษาข้างต้น เป็ น เพี ย งแนวทางและแบบอย่างเบื้อ งต้ นของกลวิธีในการประเมิน Assessment
ผู้รับบริการ ตลอดจนกลวิธีในการเสริมแรงจูงใจ และกลวิธีในการให้ความรู้ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลัง
กายและการรับประทานอาหาร ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังต้องการการพัฒนา และศึกษาเพิ่มเติม
เป็นอย่างมาก
ในส่วนของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น
ปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง ในการบรรลุเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นจึงมีจุดสังเกตว่า ผู้รับบริการใน
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ส่วนของผู้ป่วยที่ส่งมาจากคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตลอดจนผู้รับบริการที่มาจากการคั ดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จานวนหนึ่ง จะไม่สมัครใจเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง หรือเข้ารับบริการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลนี้แบบไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ ไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ างที่ ควรจะเป็ น กระบวนการสร้างแรงจูงใจหรือ กระบวนการเสริมพลั ง เป็ น กระบวนการอี ก
กระบวนการหนึ่งซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนา เพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้
ดียิ่งขึ้น
การประเมิน ส่ วนประกอบของร่างกายโดยใช้เครื่อง Body Composition Analyzer ในการให้ บ ริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการ
ให้บริการ แม้จะยังไม่มีหลักฐานเชิงวิชาการที่ ถึงความแม่นยาของค่าที่ตรวจได้จากเครื่องดังกล่าว รวมถึงความ
เชื่อมโยงกับผลทางคลินิกของผู้รับบริการ แต่เนื่องจาก ความง่ายในการตรวจวัดและประเมินผล รวมถึงความไว
ของเครื่องต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผู้รับบริการ จึงทาให้การประเมินส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้
เครื่อง Body Composition Analyzer มีป ระโยชน์ ในการให้ บริการ โดยเฉพาะการทาให้ผู้ รับบริการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ส่งผลให้ มีแรงกระตุ้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง อนึ่งในการเก็บ
ข้อมูลในการศึกษา พบว่า ผู้ให้บริการในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือค่อนข้างน้อย ในขณะที่ผู้
เชียวชาญ ให้ความเห็นว่าการใช้เครื่องมือดังกล่าวอาจจะต้องมีข้อปฏิบัติบางประการ เพื่อลดค่า Error หรือค่า
ผิดปกติจากการตรวจวัด ที่เกิดขึ้น เช่น การให้คาแนะนาเรื่องการปัสสาวะก่อนตรวจวัด หรือคาแนะนาในการใช้
เครื่องสาอางที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบก่อนการตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกาย เป็นต้น
จากประสบการณ์ ข องผู้ ให้ บ ริ ก าร พบว่ า อุ ป กรณ์ ติ ด ตามการออกก าลั งกาย Fitness Trackers or
Fitness Watches น่ าจะเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของรูป แบบการให้ บ ริ ก ารส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค
รายบุคคล โดยให้ผู้รับบริการมีกิจกรรมการออกกาลังกายที่บ้าน หรือในสถานที่อื่นๆ ที่ผู้รับบริการสะดวก (Home
Exercise) เนื่องจากสามารถประเมินผลการออกกาลังกายได้แม่นยาและครบถ้วน แม้ผู้รับบริการจะออกกาลังกาย
ที่บ้านก็ตาม การมีอุปกรณ์ดังกล่าวจะทาให้ผู้รับบริการได้รับการประเมินและติดตามผลการออกกาลังกาย ไม่
แตกต่างจากการออกกาลังกายใน Fitness Center ซึ่งข้อดีของการจัดให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายที่บ้าน ก็คือ
การลดการลงทุนในส่วนของการลงทุนสร้าง และซื้ออุปกรณ์ใน Fitness Center อนึ่งการใช้อุปกรณ์ติดตามการ
ออกกาลังกายดังกล่าว ยังสามารถเชื่อมโยงและติดตามข้ อมูลการออกกาลังกายของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่ม
สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผู้ให้บริการ หรือแม้กระทั่งส่วนกลาง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชนได้ ตัวอย่างเช่น การแจกอุปกรณ์ติดตามการออกกาลังกาย Fitness
Trackers or Fitness Watches ในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งทาให้ กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ สามารถรวบรวม
ข้อมูลการออกกกาลังกายของประชาชนสิงคโปร์ได้ เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของ
การออกกาลังกายในโอกาสต่อไป แม้ว่าในส่วนนี้จะต้องมีการลงทุนอยู่บ้างก็ตาม
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แม้ว่าการเก็บข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้จะดาเนินการในโรงพยาบาล 3 แห่ง แต่เมื่อพิจารณาจากบุคลากร
ที่ให้บริการ จะพบว่าบุคลากรที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง มิได้จาเป็นต้องเป็นบุคลากรที่มีวิชาชีพด้านสุขภาพโดยตรง รวมถึงระบบให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มิได้เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลโดยตรง ดั งนั้ น มี แนวโน้ ม ที่ จ ะระบุ ได้ ว่า ให้ บ ริก ารส่ งเสริม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรครายบุ ค คลใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถให้บริการนอกโรงพยาบาลได้ กล่ าวคือ ผู้ให้ บริการมิได้จากัด
เฉพาะสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลแต่อย่างใด รวมถึงไม่จากัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเมื่อ
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ต้องการ ก็จะพบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเองก็ไม่มี
คุณสมบัติพอที่จะให้บริการ นั่นหมายความว่า บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่จาเป็นต้องเป็นระบบบริการของโรงพยาบาล สามารถบริหารจัดการให้เกิดบริการโดย
ภาคเอกชนได้ ซึ่งจุ ด เด่น จุ ดนี้ น่ าจะสามารถแก้ปัญ หา ข้อจากัด ของระบบบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีข้อจากัดเรื่องปริมาณงานรักษาพยาบาลและข้อจากัดเรื่องจานวนบุคลากรที่
ให้บริการได้ด้วย
รูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในเชิงธุรกิจโดยภาคเอกชน น่าจะสามารถดาเนินการได้ เพราะมีรายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของ
รูป แบบการออกกาลั งกายที่บ้ าน และในรูปแบบของการออกกาลั งกายที่ Fitness Center โดยมีรายละเอียด
ตามรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
1. ในกรณี ข องรูป แบบการให้ บ ริ ก ารส่ งเสริม สุ ขภาพและป้ อ งกั น โรครายบุ คคล โดยให้ ผู้ รับ บริก ารมี
กิจกรรมการออกกาลังกายที่บ้าน หรือในสถานที่อื่นๆ ที่ผู้รับบริการสะดวก (Home Exercise) สามารถดาเนินการ
ได้โดยกาหนดอัตราค่าบริการที่ราคา 3,500 บาทต่อรายต่อโปรแกรม 6 เดือน รวมการให้ยืม อุปกรณ์ติดตามการ
ออกกาลังกาย Fitness Trackers or Fitness Watches สามารถทากาไรในเชิงธุรกิจได้
2. รูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในรูปแบบของ Fitness Center ซึ่งใน
การศึกษานี้ คานวณรูปแบบการให้บริการภายใต้การลงทุนอาคารและเครื่องมือออกกาลังกายใน Fitness Center
เต็มรูปแบบ แต่มีทีมผู้ให้บริการเพียงแค่ 1 ทีม อัตราค่าบริการที่ราคา 4,500 บาทต่อราย ส่งผลให้ไม่คุ้มค่าในแง่
การลงทุน ซึ่งในข้อเท็จจริง หากต้องการให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน จาเป็นต้องเพิ่มทีมผู้ให้บริการมากขึ้น จึงจะมี
ผู้รับบริการมากพอที่จะใช้เครื่องมือในการออกกกาลังกายที่ลงทุนไปแล้วให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งหมายถึงกาไรทีม่ ากขึ้นไป
ด้วย โดยพบว่าหากมีการเพิ่มทีมผู้ให้บริการให้ครบ 4 ทีม อัตราค่าบริการที่ราคา 4,500 บาทต่อราย จะสามารถ
คืนทุนได้ในระยะเวลา 1.22 ปี ซึ่งก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนภายในโครงการดีขึ้นนั่นเอง จะมี IRR เท่ากับ 73%
เป็นโครงการที่เหมาะสมสาหรับการน่าลงทุนที่สุด
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เนื่องจากข้อมูลที่มีจากัด รูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลในประชาชนกลุ่ม
เสี่ ย งโรคไม่ติ ดต่อเรื้อรั ง ยั งมีข้อสั งเกตที่ต้องมีการศึกษาเพิ่ มเติม ในอนาคต อาทิ เช่น การศึ กษาเปรียบเที ยบ
ระหว่าง ผู้รับบริการกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการคัดกรอง และ ผู้รับบริการกลุ่มที่เป็น
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอยู่แล้ว ว่ากระบวนการให้บริการดังกล่าวให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ ตลอดจนการศึกษา
เปรียบเทียบระยะเวลาที่เหมาะสมของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ใน
อนาคต รวมถึงลักษณะของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ แบบประเมิน ในขั้นตอนการประเมินที่เอื้อต่อ
การดาเนินงาน และประเมินได้ครบถ้วน เป็นต้น
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แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและป้องกันโรค
1.1 ชื่อสถานพยาบาล
1.2 ข้อมูลโครงสร้างอาคาร จานวนอาคาร/ชั้น/พืน้ ที่ใช้สอย (ตรม.)
1.3 จานวนห้องตรวจ/ห้องให้คาปรึกษา
1.4 จานวนผู้รับบริการ
1.5 รายรับ
- รายรับจากการให้บริการด้านกิจกรรม xx
- รายรับจากการให้บริการด้านโภชนาการ xx
1.6 รายละเอียดบุคลากร
- จานวนแพทย์ (FTE)
- จานวนนักโภชนาการ (FTE)
- จานวนนักกายภาพบาบัด (FTE)
- อื่นๆ
1.7 ข้อมูลบริการ
- จานวนการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ครั้ง/ปี)
- จานวนการให้บริการ (ครั้ง/ปี)
- รายละเอียด Package การให้บริการ
1.8 อัตราค่าบริการ (ขอรายละเอียดอัตราค่าบริการ)
- ค่าบริการทั้งหมดจากการให้คาแนะนา
- ค่าบริการให้คาปรึกษา ด้านกิจกรรม
- ค่าบริการให้คาปรึกษา ด้านอาหาร
- ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา
- ค่าอื่นๆ (ระบุ)
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ภาพการดาเนินงาน (ศูนย์สขุ ภาพดีวัยทางานโรงพยาบาลบางเลน)
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ภาพการดาเนินงาน (ศูนย์สขุ ภาพดีวัยทางานโรงพยาบาลบางเลน)
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ภาพการดาเนินงาน (ศูนย์สขุ ภาพดีวัยทางานโรงพยาบาลทัพทัน)
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ภาพการดาเนินงาน (ศูนย์สขุ ภาพดีวัยทางานโรงพยาบาลสมุทรสาคร)
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ภาพการดาเนินงาน (ศูนย์สขุ ภาพดีวัยทางานโรงพยาบาลสมุทรสาคร)
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