โครงการแคมป์วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

โครงการแคมปวัยใส ใสใจสุขภาพ
ปจจุบันโรคอวนเปนปญหาที่สําคัญ และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะในกลุมวัยเด็ก
ขอมูลลาสุดของกรมอนามัย (พ.ศ. 2548) พบวาเด็กไทยมีภาวะอวนถึง 20% และมีโอกาสเปนผูใหญอวน
ถึง 25% จึงไดจัดโครงการแคมปวัยใสฯ เพื่อปรับเปลี่ยนและปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพในมิติการเรียนรูทั้ง
ดานความรู, เจตคติ และการปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการใชเวลาวางให
ถูกตองเหมาะสมกับวัย รูปแบบเปนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร และกิจกรรม Walk Rally ระยะเวลา 5 วัน
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2549 และ 2550 ผูเขารวมกิจกรรมเปนเด็กอายุ 8-14 ป ซึ่งเปน
บุตรหลานของเจาหนาที่ รพ.ตากสิน และบุคคลภายนอก จํานวน 100 คน
การประเมินผล
จากการประเมินความรู และระดับความมั่นใจในการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย พบวาผูเขารวมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องความรูมากขึ้น
กวาเดิม 2.19 คะแนน สวนการประเมินระดับความมั่นใจในการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ พบวา
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางไปสูระดับมากทุกหัวขอ ยกเวนเรื่องการรับประทานอาหารหรือ
ขนมขณะดูทีวี ยังคงอยูในระดับปานกลางเทาเดิม
สวนการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและเด็กอยูในระดับดีมาก เด็กๆรูสึกภูมิใจและดีใจ
ที่ไดเขารวมกิจกรรม เปนชวงเวลาของการปดเทอมที่สนุกที่สุด ประทับใจในการดูแลเอาใจใสของ
ทีมงาน และอยากมาเขาแคมปอีกในปหนา

โครงการลดรูป ลดโรค

โครงการลดรูป ลดโรค
ความอวนเปนหนทางสูโรครายนานาชนิด เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคกระดูกและขอเสื่อม โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ เปนตน สาเหตุ
เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูกตองและขาดการออกกําลังกาย จากการสํารวจภาวะ
โภชนาการแหงชาติ ในป 2538 พบวาในรอบ 10 ป ที่ผานมาอัตราโรคอวน เพิ่มขึ้นรอยละ 109.1 และ
จากผลการคัดกรองประชาชนที่เขารวมกิจกรรมวันเบาหวานโลก (2551) พบโรคอวนรอยละ 12 ผลการ
ตรวจรางกายประจําปของบุคลากร รพ.ตากสิน (2551) พบโรคอวนรอยละ 5.23 หนวยสุขศึกษาจึงไดจัด
โครงการลดรูป ลดโรค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในมิติการเรียนรู ทั้งดานความรู เจตคติ และการ
ปฏิบัติ เรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย รูปแบบเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 7
ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2551 ผูเขารวมกิจกรรมเปนประชาชน และเจาหนาที่ รพ.
ตากสิน จํานวน 28 คน
การประเมินผล
ผลลัพธดานสุขภาพ พบวาสมาชิกมีน้ําหนักตัวลดลงรอยละ 35 เสนรอบเอวลดลงรอยละ 24
สวนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยกลุมที่อยูในเกณฑดี
มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 14 สวนพฤติกรรมการออกกําลังกายในภาพรวมไมพบความแตกตาง ยกเวนชนิด
ของการออกกําลังกาย พบวามีรูปแบบที่หลากหลาย และชัดเจนมากขึ้น และจากการสํารวจความคิดเห็น
ของสมาชิกพบวาการเขารวมกิจกรรมลดรูป ลดโรค ทําใหไดขอคิดและแนวทางที่จะเริ่มตนในการปฏิบัติ
ตน และใชชีวิตอยางไรไมใหเสี่ยงตอโรคภัยตางๆ รวมทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นตอสุขภาพ เปนไปตามที่
สมาชิกตั้งเปาหมาย ทําใหเกิดกําลังใจในการที่จะคงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป

โครงการตลาดนัดสุขภาพดี

โครงการตลาดนัดสุขภาพดี
การมีสุขภาพที่สมบูรณเริ่มตนงายๆ ดวยการใสใจ เรื่องโภชนาการ สรางนิสัยในการเลือก
รับประทานอาหารอยางถูกตอง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีการพักผอนหยอนใจมองโลกในแงดี เมื่อ
นําทุกสวนมาประกอบกันจึงจะทําใหชีวติ มีความสุข
นํามาซึง่ สุขภาพที่สมบูรณสูงสุด
แตจาก
สภาพแวดลอมในปจจุบันและวิถชี ีวิตที่เรงรีบ ทําใหคนเราละเลยในสิ่งเหลานี้ หนวยสุขศึกษาจึงไดจัด
โครงการตลาดนัดสุขภาพดี เพื่อใหประชาชนทั่วไป ผูปวย และเจาหนาที่ รพ.ตากสิน เกิดความตระหนัก
และตื่นตัวในการ ดูแลสุขภาพเกิดการเรียนรูในการเลือกบริโภคอาหาร การออกกําลังกายที่ถูกตอง และ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของผูมารับบริการโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล เปนแหลงใหความรู และเรียนรู
เรื่องสุขภาพ รูปแบบเปนกิจกรรมกลางแจง ระยะเวลา 2 วัน
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2551 ผูเขารวมกิจกรรมเปนประชาชนทั่วไป ผูปวย ญาติ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดทองนพคุณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ โรงเรียนศิริ
ธนศึกษา โรงเรียนจันทรวิทยา และเจาหนาที่ รพ.ตากสิน รวมทั้งสิ้น 525 คน
การประเมินผล
กิจกรรมตางๆ ไดรับความสนใจเปนอยางมาก เชน การจําหนายสินคาสุขภาพ , การใหความรู
และกิจกรรมจายตลาดแกเด็กนักเรียน, สาธิตการออกกําลังกาย เปนตน จากการประเมินผลกิจกรรมจาย
ตลาด พบวาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการเลือกอาหารที่ถูกตองเหมาะสม อยูในเกณฑดี รอยละ 85 จาก
ประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม พบวาอยูในระดับพอใจ และมีขอเสนอแนะในเพิ่มจํานวน
ครั้งและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีการสาธิตการทําอาหารสุขภาพ, และตองการใหจัดกิจกรรมเชนนี้
ในโรงเรียน

โครงการรวมพลคนรักษ์สุขภาพ

โครงการรวมพลคนรักษสุขภาพ
การดูแลสุขภาพรวมกับการพักผอนหยอนใจ ถาสามารถทําไปไดพรอมๆ กันยอมจะเปนสิ่งที่ดี
คือไดทั้งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต หนวยสุขศึกษาจึงไดจัดโครงการ รวมพลคนรักษสุขภาพ
เปนกิจกรรมในบรรยากาศของการพักผอนหยอนใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชีวติ ประจําวัน เลือก
อาหารที่มีประโยชนใหกับรางกาย การออกกําลังกาย และการฝกจิต เพื่อเปนการผอนคลายความเครียด
ทางกายและจิตใจรวมกับการเรียนรู การดูแลสุขภาพของตนเอง
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2550 ที่ Healthy Home Resort จ. จันทบุรี และ
ปงบประมาณ 2551 ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ผูเขารวมกิจกรรม
เปนประชาชนทั่วไปและบุคลากร รพ.ตากสิน จํานวน 80 คน
การประเมินผล
สมาชิกมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับพอใจ ไดมีโอกาสเรียนรูธรรมชาติ สัตวปา
พืชพันธไมตางๆ รวมทั้งไดรับประทานอาหารพื้นบาน, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมเดินปาออกกําลังกาย
ชมการผลิตสินคาพื้นบาน และการไดใชชีวิตอยูทามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เชนนี้ถือวาเปนการพักผอน
ทั้งกายและใจ

โครงการวันเบาหวานโลก

โครงการวันเบาหวานโลก
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได
และตองไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง เปนปญหาตอภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จากผลสํารวจสถานะสุขภาพประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ป 2550 พบวาโรคเบาหวานเปน 1 ใน 5 อันดับโรคแรก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตลอด หนวยสุขศึกษา จึงไดจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เพื่อคัดกรองและคนหาเบาหวานระยะเริม่ ตน
ใหความรูใ นการดูแลตนเองเพื่อปองกัน และบรรเทาความรุนแรงของโรคแกประชาชนทั่วไป ผูปวยและ
ญาติ เจาหนาที่ รพ.ตากสิน และเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการดานการสรางเสริมสุขภาพของ
รพ.ตากสิน รูปแบบเปนนิทรรศการใหความรู, ตรวจเลือด, ประเมินภาวะเสี่ยง และบริการใหคําปรึกษา
ระยะเวลา 2 วัน
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2551 ผูเขารวมกิจกรรมเปนประชาชนทั่วไป ประชาชนใน
ชุมชนวัดทองนพคุณ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผูปวย ญาติ และเจาหนาที่ รพ.ตากสิน รวมทั้งสิ้น 200 คน
การประเมินผล
จากผลการตรวจสุขภาพ พบผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ 21 ราย ภาวะอวนลงพุง 13
ราย คาดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 82 ราย และในจํานวนนี้เปนโรคอวน 17 ราย จากการประเมินความ
เสี่ยงเบาหวานประเภทที่ 2 ใน 12 ป พบวา รอยละ 34 ของผูเขารับการประเมินมีความเสี่ยงสูงมาก
โอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 3 ไดจัดใหกลุมคนเหลานี้เขารับบริการใหคําปรึกษา และพบแพทย
เพื่อการรักษา
จากการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม พบวาอยูในระดับพอใจ มีขอเสนอแนะให
เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม และตองการใหจัดกิจกรรมเชนนี้ในชุมชน

โครงการสัปดาห์รณรงค์เพื่อสุขภาพหัวใจ เทิดไท้ถวายองค์ราชันย์

โครงการสัปดาหรณรงคเพื่อสุขภาพหัวใจ เทิดไทถวายองคราชันย
โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
สําหรับประเทศไทยพบอัตราตายจากกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดติดอันดับ 1 ใน 3 มาโดยตลอด
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวัน คานิยมในการบริโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เพิ่ม
ปจจัยเสี่ยงมากขึ้น จากผลการสํารวจสถานะสุขภาพประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครป 2550 พฤติกรรม
สุขภาพของผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป พบวาสูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 10.4 ดื่มสุราเปนประจํารอยละ 5.8
และออกกําลังกายเปนประจําเพียงรอยละ 22.7 โดยผูที่ไมออกกําลังกายเลย มีถึงครึ่งหนึ่งของประชากร
กลุมตัวอยาง หนวยสุขศึกษาจึงไดจัดโครงการรักษหัวใจ ขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อใหประชานและ
เจาหนาที่ รพ.ตากสิน เกิดความตระหนัก และการรับรูทถี่ ูกตองในการลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด คัดกรองกลุมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเริ่มตน รณรงคใหประชาชนและ
เจาหนาที่ รพ.ตากสิน ลด ละ เลิก บุหรี่ และประกาศให รพ.ตากสิน เปนเขตปลอดบุหรี่ 100% กิจกรรม
ประกอบดวย การเดินรณรงค, ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองกลุมเสี่ยง, การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ, การ
อภิปรายความรูเรื่องโภชนบําบัด และจัดบอรดนิทรรศการใหความรู ระยะเวลา 5 วัน
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2550 ผูเขารวมกิจกรรม เปนประชาชนทั่วไป, เด็กนักเรียน
รร.จันทรวิทยา , รร.วัดทองธรรมชาติ , รร.วัดทองนพคุณ , ขาราชการและเจาหนาที่ รร.วัดทองธรรมชาติ,
ชมรมผูสูงอายุ รพ.ตากสิน และบุคลากร รพ.ตากสิน จํานวน 500 คน
การประเมินผล
จากผลการตรวจสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไป พบผูที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกวาปกติ 16
ราย ในจํานวนนี้เสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด 5 ราย คาดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 23 ราย ใน

จํานวนนี้เปนโรคอวน 7 คน ไดจัดใหเขารับบริการใหคําปรึกษา และพบแพทยเพื่อการรักษา สวนผล
การสํารวจพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในภาพรวมอยูในเกณฑดี
ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนพบภาวะโรคอวน 11 ราย เริ่มอวน 5 ราย และผอมเกินไป 21 ราย จัด
กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสมและมีการแจงขอมูลนี้ไปยังโรงรียน
เพื่อใหโรงเรียนและครอบครัวมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูในระดับดี และมีขอเสนอแนะใหจัดเปนประจําและตองการให
ไปจัดที่โรงเรียน

โครงการอาหารดี..อารมณ์ดี ชีวีมีสุข

โครงการอาหารดี...อารมณดี ชีวีมีสุข
โรงพยาบาลตากสิน ไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพดานการสงเสริมสุขภาพแกผูรับบริการและ
บุคลากรของโรงพยาบาลแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ ทั้งดานสถานที่ และพฤติกรรมสุขภาพของเจาหนาที่ใหเขาสูการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคเปนแบบอยางที่ดีของผูมารับบริการ โครงการอาหารดี อารมณดี ชีวีมีสุข เปนปจจัย
2 ใน 5 ขอ ของหลัก 5 อ ที่จะกอใหเกิดสุขภาพที่ดี ดังนั้นการจัดใหเจาหนาที่มีทางเลือกในการซื้ออาหาร
ที่ดีตอสุขภาพ นอกจากอาหารที่ขายทั่วไป และไดผอนคลายอารมณจิตใจ ดวยการดูหนัง ฟงเพลงบาง จึง
เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดผลลัพธของสุขภาพที่ดีดังกลาว
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2550 ผูเขารวมกิจกรรมเปนบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เริ่มดําเนินการตั้งแต กรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2550 ระยะเวลา 6 ครั้ง โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 200 คน ตอครั้ง
การประเมินผล
โดยสรุปการจัดโครงการอาหารดี อารมณดี ชีวีมีสุข ครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคมีผูเขารวม
กิจกรรมโดยเฉลี่ย 200 คน ตอครั้ง ผูเขารวมกิจกรรมคิดวาโครงการนี้มีประโยชนสอดคลองกับนโยบาย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มีความพอใจกับโครงการในระดับมาก ถึงแมบางครั้งจะมีปญหาเรื่องรสชาติ
อาหาร แตยังแสดงความจํานงเขารวมโครงการถึงรอยละ 70 แสดงใหเห็นวา บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
มีจิตใจสํานึกในเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งเปนจุดเริ่มตน ของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และพึงประสงค
ตอไปในอนาคต

บริการให้คําปรึกษาสุขภาพ และกิจกรรมกลุ่ม
บริการใหคําปรึกษาสุขภาพ และการสอนสุขศึกษา
ปจจุบันพบวาโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่พบในกลุมผูปวยในโรงพยาบาลตากสิน 3 อันดับแรก คือ
โรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งปจจัยทั้ง 3 อยาง จะนําไปสูโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ ของคนไทย เนื่องจากการมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารไมเหมาะสมและขาดการออกกําลังกาย รวมทั้งสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปกอใหเกิด
ความเครียดไดงาย หนวยสุขศึกษา จึงไดจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาสุขภาพและการสอนสุขศึกษา เพื่อให
ผูปวยไดมีการทบทวนตนเอง และเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปนพฤติกรรมที่ชวยใหมีสุขภาพดี
ผลการดําเนินงาน
เริ่มใหบริการตั้งแตปงบประมาณ 2548 จนถึงปจจุบัน โดยในปงบประมาณ 2548 , 2549 และ
2550 (ถึงเดือนกรกฎาคม 2550) ใหบริการบริเวณหนาหองประชาสัมพันธ , หนาหองตรวจอายุรกรรม ,
หองประชุมสังฆคุม , หอผูปวยเด็ก และหอผูปวยหลังคลอดเปนตน หลังจากที่ไดมีการจัดตั้งหนวย
สุขศึกษา โดยใชชื่อวา บานชีวาสุข (Healthy Living Home) ไดยายสถานที่มาใหบริการที่บานชีวาสุข ซึ่ง
กลุมเปาหมายนอกจากผูปวยแลวประชาชนทั่วไป และบุคลากร รพ.ตากสิน ก็สามารถมาใชบริการได
กิจกรรมที่จัด เชน การสอนสุขศึกษา ศิลปะบําบัด/นิทานวันสุข , เทคนิคคลายเครียด, สาธิตการทําน้ํา
สมุนไพร, การเตรียมตัวมาคลอด,
การบริหารหลังคลอด, ยืดเสนยืดสายคลายเครียด และบริการให
คําปรึกษารายบุคคล เปนตน
การประเมินผล
กิจกรรม
1.ใหคําปรึกษารายบุคคล
2. สอนสุขศึกษาและกิจกรรมกลุม
3. ยืดเสนยืดสายคลายเครียด

2548
53
5,744
345

2549
36
2,612
550

ปงบประมาณ
2550
2551 (ตค.50-มิย51)
1,314
595
260
4,138
200
580
รวม

รวม
1,998
12,754
1,675
16,427

จากการวิเคราะหกลุมผูรับบริการใหคําปรึกษารายบุคคล พบวา 6 อันดับโรคแรกที่มาขอรับบริการให
คําปรึกษา คือ
1. โรคเบาหวาน
2. โรคไขมันในเลือดสูง
3. โรคความดันโลหิตสูง
4. โรคเบาหวานรวมกับโรคไขมันในเลือดสูง
5. โรคไขมันในเลือดสูงรวมกับโรคความดันโลหิตสูง
6. โรคเบาหวานรวมกับโรคความดันโลหิตสูง

การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน “บ้านชีวาสุข”
งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3
ณ.ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2551

กิจกรรมในการนําเสนอประกอบดวย แบบจําลองบานชีวาสุข, จัดบอรดความเปนมาของ
บานชีวาสุข ภาพถายจากสถานที่จริง , การจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ดานการสงเสริมสุขภาพนําเสนอใน
รูปแบบเอกสารโครงการ และมีการฉายภาพกิจกรรมที่ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา , ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร และตัวชีว้ ัดตามหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งโอกาสพัฒนาที่จะดําเนินการตอไป
ผลการดําเนินงาน
ผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการประกอบดวย บุคลากรดานสาธารณสุขสวนทองถิ่น , บุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ , นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จํานวน 400 คน
การประเมินผล
การจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงาน บานชีวาสุข โดยหนวยสุขศึกษา ฝายการพยาบาล ในครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมโครงการดานการสงเสริมสุขภาพตางๆ ไดถูกประชาสัมพันธไปสูบุคลากร
ดานสาธารณสุขในสวนทองถิ่น และบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยผูเขาชม
นิทรรศการมีความคิดเห็นตอบานชีวาสุข ในเรื่องสถานที่ สิ่งแวดลอม , รูปแบบการใหบริการ , การจัด
โครงการ/นิทรรศการ และรูปแบบการประเมินผลโครงการอยูในระดับดี และมีขอเสนอแนะใหมีการ

ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรกิจกรรมโครงการใหมากกวานี้ การขยายผลสูโรงพยาบาล และศูนยบริการ
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดวย

โครงการลดภาวะไขมันในเลือดสูง ด้วยโภชนบําบัดและการออกกําลังกาย

(You R What You E2)

โครงการลดภาวะไขมันในเลือดสูงดวยโภชนบําบัดและการออกกําลังกาย
ภาวะไขมันในเลือดสูง เปนกลุมโรคไมติดตอที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด พบวามีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถชี ีวิตของประชาชนไป
ในทางที่เปนอันตรายตอสุขภาพโดยไมรูตัว ไดแก ขาดการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย บริโภค
อาหารเกินความตองการ ขาดสัดสวนที่เหมาะสม ปญหาดังกลาวนํามาซึ่งความจ็บปวย ความพิการ ความ
ตาย และมีผลตอสภาพจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ การดูแลรักษาโดยการใชยาไมเพียงพอตอการลดความ
เสี่ยงดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงเปนมาตรการที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการปองกัน
โรค และลดอัตราปวยและตายจากกลุมโรค จากผลการตรวจสุขภาพประจําป 2549 ของบุคลากร รพ.
ตากสิน พบวา บุคลากรที่มีไขมันในเลือดสูงกวา 200 Mg/dl มีจํานวนถึง 417 คน หนวยสุขศึกษาจึงได
จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหบุคลากรเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการดูแลตนเอง ทั้งในเรื่องอาหาร การ
ออกกําลังกาย และการดูแลดานจิตใจ โดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม ระยะเวลาดําเนินการ 13 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2550 ผูเขารวมกิจกรรมเปนบุคลากร รพ.ตากสิน เจาหนาที่
จากสํานักงานเขตคลองสาน , และประชาชนทั่วไป จํานวน 47 คน

การประเมินผล
กลุมเปาหมายมีความรูเรื่องภาวะไขมันในเลือดสูง และการออกกําลังกาย มากกวากอนเขา
โครงการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.9 คะแนน รอยละ 77 ของกลุมเปาหมายมีระดับไขมันในเลือด
ลดลง รอยละ 17 ของกลุมเปาหมาย มีคาดัชนีมวลกายลดลง ผลการสํารวจความพึงพอใจตอกระบวนการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด

