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ปาจรีย ์อบัดุลลากาซิม : ประสิทธิผลของโครงการองคก์รสุขภาพดีดว้ยกระบวนการ
ใหก้ารสนบัสนุนแบบมีส่วนร่วมต่อการลดปัจจยัเสี(ยงของการเกิดโรคหวัใจและหลอด
เลือดในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EFFECTIVENESS OF 
HEALTHY ORGANIZATION BY PARTICIPATORY ENCOURAGEMENT 
(HOPE) PROJECT ON REDUCING CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN 
EMPLOYEES OF THE ELECTRIC GENERATING AUTHORITY OF 
THAILAND (EGAT) ) อ. ที(ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั: ผศ.ดร.รัตนา สําโรงทอง, อ. ที(
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม: ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา,  166 หนา้.  
วตัถุประสงค์ 1) เพื(อประเมินความรู้ การรับรู้ความเสี(ยง และความสามารถของตนเอง พฤติกรรมเสี(ยงที(สัมพนัธ์กบั

โรคหวัใจและหลอดเลือด สถานะสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) พฒันาโครงการองคก์รสุขภาพดีดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื(อปรับเปลี(ยนความเสี(ยงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดดว้ยการสร้างความตระหนกั แรงจูงใจ และความสามารถใน
การปฏิบติั รวมทัUงสนับสนุนศกัยภาพขององค์กรในการประเมินและควบคุมปัจจัยเสี(ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 3) 
ประเมินประสิทธิผลของโครงการที(พฒันาขึUนดว้ยการลดปัจจยัเสี(ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนกังานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที(ปฏิบติังาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย ในเดือนเมษายน 2554 ถึง 
เดือนกนัยายน 2555 

รูปแบบและวธีิการศึกษา การศึกษานีU เป็นการทดสอบก่อนและหลงัในกลุ่มเดียวกนัดว้ยการใชแ้บบสอบถามตอบดว้ยตนเอง ซึ( ง
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางประชาการ ประวติัสุขภาพ ความรู้ การรับรู้ความเสี(ยง ความสามารถของตนเอง สถานะการสูบบุหรี(  
พฤติกรรมการดื(มแอลกอฮอล์ ความถี(การบริโภคอาหาร รูปแบบการเคลื(อนไหวทางกาย และระดบัความเครียด ใช้เครื(องมือ 
RAMA EGAT ในการคาํนวณความเสี(ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประยกุตใ์ช้กระบวนการเขา้ถึงแบบมีส่วน
ร่วมเป็นแกนหลกัในการพฒันาโครงการ โครงการองคก์รสุขภาพดีดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 4 ระยะ ไดแ้ก่ 1) 
การสร้างศกัยภาพ 2) การประเมินความเสี(ยง 3) การป้องกนัและแก้ไขปํญหา และ 4) การกาํกับควบคุมและเผยแพร่ 
ประสิทธิผลของโครงการฯ ประเมินได้จากการเปลี(ยนแปลงของความรู้ การรับรู้ความเสี( ยง ความสามารถของตนเอง 
สถานะการสูบบุหรี(  พฤติกรรมการดื(มแอลกอฮอล์ ความถี(การบริโภคอาหาร รูปแบบการมีเคลื(อนไหวทางกาย ระดับ
ความเครียด คะแนนความเสี(ยงรวมจาก RAMA EGAT การวดัองคป์ระกอบของร่างกาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผลการศึกษา จากจาํนวนพนกังาน 507 คนของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้มีพนกังาน 384 คน อายรุะหว่าง 22-60 ปี (อายเุฉลี(ย 48.2 
±  10.1 (SD) ปี เป็นผูช้ายร้อยละ 85.7) ที(ตอบแบบสอบถามกลบัในการเก็บขอ้มูลพืUนฐานดว้ยการศึกษาแบบภาคตดัขวาง มี
อาสาสมคัรเพียง 36 คนที(สมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมแบบพิเศษของโครงการต่อไป หลงัจากเสร็จสิUนโครงการอาสาสมคัรมี
ความรู้เพิ(มขึUนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.040) คะแนนความเสี(ยงรวมต่อของเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโอกาสใน
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีขา้งหน้า มีค่าเฉลี(ยของคะแนนและร้อยละลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติด้วย
เช่นเดียวกนั (p = 0.031 และ p = 0.003) การเปลี(ยนแปลงใน 5 มิติการมีส่วนร่วมของชุมชน มีเพียงมิติของการเคลื(อนที(ของ
ทรัพยากรที(มีการเปลี(ยนแปลงในช่วงกวา้งระหวา่งก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
การสรุปและอภิปรายผล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานกฟผ.ที(ปฏิบติังาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครใตใ้ห้การยอมรับ
โครงการฯนีU เป็นอยา่งดี และโครงการฯไดใ้ห้ประสิทธิผลในการเพิ(มความรู้เกี(ยวกบัปัจจยัเสี(ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
และลดความเสี(ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเพิ(มขึUนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอีกหนึ( งกุญแจแห่ง
ความสาํเร็จของกลยทุธ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานที(ทาํงานนีU  
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PAJAREE ABDULLAKASIM : EFFECTIVENESS OF HEALTHY 
ORGANIZATION BY PARTICIPATORY ENCOURAGEMENT (HOPE) 
PROJECT ON REDUCING CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN 
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M.D., 166 pp. 

Objectives 1) To evaluate the knowledge, risk perceptions, and self-efficacy 
about CVD, CVD risk behaviors, health status, and community participation, 2) To 
develop the healthy organization by participatory encouragement (HOPE) project related 
to modify CVD risks by raising awareness, motivation, and abilities to action and also 
support the organizational capability to assess and control CVD risk factors, and 3) To 
evaluate effectiveness of the developed program involved with reducing CVD risk factors 
among the EGAT employees in the South Bangkok Power Plant in Samutprakarn 
province, Thailand over the period April 2011 to September 2012.  
Methods This study was one group pre- and posttest design using self-administrative 
questionnaires including demographic information, medical history, knowledge, risk 
perception, self-efficacy, smoking status, alcohol drinking habit, food frequency eating 
behavior, physical activity pattern, and stress level. RAMA-EGAT score was used as a 
tool for the total CVD risk calculation. Participatory approach was applied as a core 
process of the intervention development. HOPE project comprised 4 phases including 1) 
capacity building, 2) risk analysis, 3) problem solving and prevention, and 4) monitoring 
and dissemination. The effectiveness of HOPE project was evaluated through the change 
of  knowledge, risk perception, self-efficacy, smoking status, alcohol drinking habit, food 
frequency eating behavior, physical activity pattern, and stress level, RAMA-EGAT score, 
body composition, and community participation. 
Results Of 507 employees at the South Bangkok Power Plant, 384 employees, aged 
between 22 – 60 years (mean ± SD; 48.2 ± 10.1 years, 85.7% were male) returned the 
questionnaires for the cross-sectional survey at baseline. Only 36 participants had 
willingly to attend the further exclusive intervention program. After intervention, the 
participants had a significantly increased the mean score of CVD knowledge (p = 0.040). 
Total CVD risk score and probability of CVD development in 10 years also showed the 
significantly decreasing of the mean score and percentage (p = 0.031 and p = 0.003). The 
change in 5 dimensions of community participation, only the dimensions of resource 
mobilization was observed the wide range between baseline and after intervention. 

Conclusion The findings revealed that the EGAT employees of South Bangkok Power 
Plant accepted the HOPE project quite well and the project was effective in increasing 
knowledge about CVD risk factors and reducing the total CVD risks. Increasing 
community participation was also a key success in the health promotion strategy in the 
workplace. 
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