1. ชื่อและสกุล (Name and Surname) นางสาวจิตต์อารี สิ ริใหม่
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมการลดน้ าหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอยเต่า
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สาเหตุการเสี ยชีวติ ของคนในสังคมยุคปัจจุบนั จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า เกิด
จากโรคที่ไม่ติดต่อเรื้ อรังมากกว่าโรคที่เกิ ดจากการติดเชื้ อ ซึ่ งนับวันยิ่งทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ โดย
สาเหตุหลักโรคเหล่านี้จุดเริ่ มต้นมาจากไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตบนพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น ขาดการออกกาลังกาย
ดื่มสุ รา สู บบุหรี่ ชอบรับประทานอาหารรสหวานมันเค็มจัด ปั จจัยเหล่านี้ จึงเป็ นภัยร้ ายที่แทรกซึ มฆ่าชี วิต
ของคนโดยเฉพาะในสังคมเมือง เดิมคนไทยน้ าหนักเกินค่าเฉลี่ยอยู่ 10% แต่ปัจจุบนั ในกลุ่มผูใ้ หญ่มีน้ าหนัก
เกินถึง 30% ส่ วนกลุ่มเด็กในเมืองน้ าหนักเกินอยูท่ ี่ 12.5% ซึ่ งถือว่าเยอะมากกว่าเมืองในอดีต ผลลัพธ์เหล่านี้
จึงเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อร่ างกายในระยะยาว
จากข้อมูลด้านการตรวจสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอยเต่า พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมี
ดัชนีมวลกายเกินจากค่าที่กาหนดในปี 2557 จานวน 37 % ปี 2558 จานวน 21.6 % และปี 2559 จานวน 26.4
% ซึ่ งอาจทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้นโรงพยาบาลดอยเต่าจึงมีนโยบายจัดกิจกรรมการลด
น้ าหนักและการออกกาลังกายทุ กวันพุ ธ เวลา 15.00 น.-16.00 น. เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอยเต่าทุ กท่า น
สามารถเลื อกชมรมการออกก าลัง กายต่ า งได้ตามความเหมาะสม และความพร้ อมของแต่ล ะบุ ค คล ซึ่ ง
นโยบายนี้ ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริ มสุ ขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังได้ความสนุ กสนานและความสมัครสมานสามัคคีอีกด้วย
ดังนั้นงานกายภาพบัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟูโรงพยาบาลดอยเต่า ร่ วมกับเจ้าหน้าในโครงการ DPAC ของ
โรงพยาบาล จึงได้จดั กิจกรรมการลดน้ าหนักขึ้นในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู ้ในการดูแลตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆต่อไป
1. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา (Proposes of the study)
เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรมแกรมการลดน้ าหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า ดังนี้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบ ดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรมแกรม

2. คาถามการศึกษา
2.1 ดัชนีมวลกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่าลดลง
2.2 หลังเข้าร่ วมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่ามีความรู ้ในการลดน้ าหนักเพิ่มมากขึ้น
3. ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาครั้ ง นี้ เป็ นการศึ กษาแบบกึ่ งทดลอง ใช้วิธี การรวบรวมข้อมูล เชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพร่ วมกัน ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความรู้และดัชนีมวลกาย
4. นิยามศัพท์
ดัชนี มวลกาย หมายถึง ค่าที่ได้จากน้ าหนักและส่ วนสู งของปั จเจกบุคคล BMI นิ ยามว่า
มวลกายหน่วยเป็ นกิโลกรัมหารด้วยส่ วนสู งเป็ นเมตรยกกาลังสอง และแสดงในหน่วย กก./ม.2 เป็ น
สากล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) สามารถนาข้อมูลดัชนีมวลกาย ของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า มาร่ วมวางแผน ในเรื่ อง
ของการลดน้ าหนักในกลุ่มประชาชนทัว่ ไปรวมถึงผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการลดน้ าหนักได้
2) สามารถนาข้อมูลการทดสอบความรู้ มาใช้ในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการลดน้ าหนักในกลุ่ม
ประชาชนทัว่ ไปรวมถึงผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการลดน้ าหนักได้
5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง (Literature review)
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
โรคอ้วนเป็ นสภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสมไขมันร่ างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
ทาให้มีการคาดหมายคงชีพลดลง และมีปัญหาสุ ขภาพเพิ่มขึ้น หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ ง การพิจารณาว่าบุคคล
ใดอ้วนนั้นพิจารณาจากดัชนี มวลกาย (BMI) ซึ่ งเป็ นการวัด มีค่าเท่ากับน้ าหนัก (หน่ วยเป็ นกิ โลกรัม) หาร
ด้วยส่ วนสู ง (หน่วยเป็ นเมตร) ยกกาลังสอง บุคคลที่มีดชั นี มวลกายเกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าเป็ น
โรคอ้วน โดยในช่วง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนิยามเป็ นน้ าหนักเกิน
โรคอ้วนเพิ่มโอกาสการป่ วยเป็ นโรคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคหัวใจ เบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับชนิ ดอุดกั้น มะเร็ งบางชนิด และโรคข้อเสื่ อม โรคอ้วนมีสาเหตุมาจากการรับพลังงาน
จากอาหารมากเกิน การขาดกิจกรรมทางกาย และความเสี่ ยงทางพันธุ กรรมร่ วมกันมากที่สุด แม้วา่ ผูป้ ่ วยน้อย
รายจะเกิดจากยีน ความผิดปกติของต่อมไร้ ท่อ ยาหรื อการป่ วยจิตเวชเป็ นหลัก สาหรับมุมมองที่ว่าคนอ้วน

บางรายกินน้อยแต่น้ าหนักเพิ่มเพราะเมแทบอลิซึมช้านั้นมีหลักฐานสนับสนุ นจากัด โดยเฉลี่ยแล้ว คนอ้วนมี
การเสี ยพลังงานมากกว่าคนผอมเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากกว่าในการรักษามวลร่ างกายที่เพิ่มขึ้น
การจากัดอาหารและการออกกาลังกายเป็ นหลักของการรักษาโรคอ้วน สามารถปรับปรุ งคุ ณภาพ
อาหารได้โดยการลดการบริ โภคอาหารพลังงานสู ง เช่น อาหารที่มีไขมันและน้ าตาลสู ง และโดยการเพิ่มการ
รับใยอาหาร อาจบริ โภคยาลดวามอ้วนเพื่อลดความอยากอาหารหรื อลดการดูดซึ มไขมันเมื่อใช้ร่วมกันกับ
อาหารที่เหมาะสม หากอาหาร การออกกาลังกายและยาไม่ได้ผล การทาบอลลูนกระเพาะอาหาร (gastric
ballon) อาจช่ วยให้น้ าหนักลดได้ หรื ออาจมีการผ่าตัดเพื่อลดปริ มาตรกระเพาะอาหารและความยาวลาไส้
หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งทาให้รู้สึกอิ่มเร็ วขึ้นและลดความสามารถในการดูดซึ มสารอาหาร
สาเหตุ






กรรมพันธุ์ - ถ้าพ่อและแม่อว้ นทั้งคู่ลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 80 แต่ถา้ พ่อหรื อแม่คนใดคนหนึ่ งที่
อ้วนลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 40 แต่ไม่ควรที่จะวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไม่ใช่วา่ คุณจะสิ้ นโอกาส
ผอมหรื อหุ่นดี
นิ สัยจากการรับประทานอาหาร - คนที่มีนิสัยไม่ดีในการรับประทานอาหาร หรื อที่ เรี ยกกันว่า กิ น
จุบจิบ ไม่เป็ นเวลาก็ทาให้อว้ นขึ้นได้
การไม่ออกกาลังกาย
- ถ้ารับประทานอาหารที่มากเกินพอดี แต่มีการออกกาลังกาย บ้างก็อาจทาให้ยืดเวลาความอ้วน แต่ถา้

รับประทานอาหารที่มากเกินพอดี แล้วนัง่ ๆ นอนๆ โดยไร้ซ่ ึ งการยืดเส้นยืดสาย ในไม่ช้าก็จะเกิดการสะสม
ไขมันในร่ างกาย






อารมณ์และจิตใจ - มีบางคนที่รับประทานอาหารตามอารมณ์ และจิตใจ เช่น กินอาหารเพื่อดับความ
โกรธแค้น กลุม้ ใจ กังวลใจ บุคคลเหล่านี้ จะรู ้สึกว่าอาหารทาให้ใจสงบ จึงยึดอาหารไว้เป็ นสิ่ งที่สร้าง
ความสบายใจ - แต่ ใ นทางกลับ กัน บางคนที่ รู้ สึ ก เสี ย ใจ กลุ ้ม ใจ ก็ กิ น อาหารไม่ ไ ด้ ถ้า ในระยะ
เวลานานๆ ก็มีผลทาให้เกิดการขาดอาหาร ฯลฯ
ความไม่สมดุลกับความรู ้สึกอิ่ม ความหิ ว ความอยากอาหาร - เมื่อใดที่ความอยากกินเพิ่มขึ้นเมื่อนั้น
การบริ โภคก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งถึงขั้น "กินจุ" ในที่สุดก็จะทาให้เกิดความอ้วน
เพศ - ผูห้ ญิงสามารถอ้วนได้ง่ายกว่าผูช้ าย เพราะโดยธรรมชาติมกั สรรหาอาหารมากินได้ตลอดเวลา
อีกทั้งผูห้ ญิงจะต้องตั้งครรภ์ทาให้น้ าหนักตัวมากขึ้น เพราะต้องกิ นอาหารมากขึ้น เพื่อบารุ งร่ างกาย
และทารกในครรภ์ และบางคนหลังจากคลอดบุตรแล้วก็ไม่สามารถลดน้ าหนักลงให้เท่ากับเมื่อก่อน
ตั้งครรภ์ได้








อายุ - เมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะอ้วนก็เพิ่มขึ้น ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง ซึ่ งอาจเกิ ดจากการใช้พลังงาน
น้อยลง
กระบวนการทางเคมีที่เกิดกับร่ างกาย
ยา - ผูป้ ่ วยบางโรคนั้น จะได้รับสเตียรอยด์เป็ นเวลานานก็ทาให้อว้ นได้ และในผูห้ ญิงที่ฉีดยาหรื อใช้
ยาคุมกาเนิด ก็ทาให้อว้ นได้เหมือนกัน
โรคบางชนิด เช่น ไฮโปไทรอยด์

การออกกาลังกายเพือ่ ให้ ได้ ผล มีสัดส่ วนทีล่ ดลง พร้ อมกล้ ามเนือ้ ทีก่ ระชั บสวยได้ รูป จะต้ องทาการออกกาลัง
กายซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. คาร์ ดิโอ – การออกกาลังกายที่ จะช่ วยเผาผลาญพลังงานไขมันในร่ างกายออกไป เป็ นประเภท
เดียวกันกับแอโรบิก แต่จะต่างกันตรงที่ความหนักในการเล่น แอโรบิก คือ การออกกาลังกายแบบ
ทัว่ ไปที่ไม่เน้นความหนักมาก เล่นตามสภาพของร่ างกายที่เล่นได้ แต่ท้ งั สองชนิ ดก็มีประโยชน์ใน
การออกกาลังกายเช่นเดี ยวกัน อีกทั้งยังช่วยเสริ มความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนื้ อหัวใจและปอด เพิ่ม
ความอดทนและช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนเลือด และทาให้เหนื่อยได้นอ้ ยลงด้วย

2. เวทเทรนนิ่ง – เป็ นหนึ่งในรู ปแบบการออกกาลังกายที่กาลังได้รับความนิยมมาก และ จาเป็ น
สาหรับทุกคนที่ตอ้ งการลดน้ าหนัก จึงควรเล่นควบคู่กบั คาร์ ดิโอ จะช่วยทาให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อเพิม่ มากขึ้น
ช่วยเสริ มกล้ามเนื้อที่ดี และช่วยกระตุน้ ระบบเผาผลาญให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึ้น

การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็ นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอม
ในผูใ้ หญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถทาได้โดยการชัง่ น้ าหนักตัวเป็ นกิโลกรัม และวัดส่ วนสู ง
เป็ นเซนติเมตร แล้วนามาหาดัชมีมวลกาย
BMI kg/m2

อยูใ่ นเกณท์

ภาวะเสี่ ยงต่อโรค

น้อยกว่า 18.50

น้ าหนักน้อย / ผอม

มากกว่าคนปกติ

ระหว่าง 18.50 - 22.90

ปกติ (สุ ขภาพดี)

เท่าคนปกติ

ระหว่าง 23 - 24.90

ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1

อันตรายระดับ 1

ระหว่าง 25 - 29.90

อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2

อันตรายระดับ 2

มากกว่า 30

อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3

อันตรายระดับ 3

คานวณค่า BMI ดัชนี มวลกาย ค่า BMI คื อค่าดัชนี ที่ใช้ช้ ี วดั ความสมดุ ลของน้ าหนักตัว(กิ โลกรัม) และ
ส่ วนสู ง(เซนติเมตร) ซึ่ งสามารถระบุได้เลยว่า ตอนนี้ รูปร่ างของคนคนนั้นอยูใ่ นระดับใด ตั้งแต่อว้ นมาก ไป
จนถึงผอมเกินไป Body Mass Index (BMI) มีสูตรการคานวณ = น้ าหนักตัว[Kg] / (ส่ วนสู ง[m] ยกกาลังสอง)
สู ตรคานวณเหมาะสาหรับใช้ประเมินผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ประโยชน์ของการวัดค่า BMI เพื่อดูอตั รา
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตรวจสอบภาวะไขมันและความอ้วน ดังนั้นการทาให้ร่างกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ จึง
มีความสาคัญอย่างยิง่ กับผูท้ ี่ตอ้ งการรักษาสุ ขภาพในระยะยาว
ดัง นั้นผูว้ ิจยั จึง สนใจจะศึ กษาผลของการใช้โปรแกรมการลดน้ าหนักในกลุ่ ม เจ้า หน้า ที่
โรงพยาบาลดอยเต่าตามกรอบแนวคิดนี้
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
ดัชนี มวลการที่ สูงเกิ นค่ามาตรฐาน อาจส่ งผลให้เกิ ดโรคเรื้ อรังต่างๆตามมาได้ การออก
กาลังกายและการควบคุมอาหารจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสามารถควบคุมค่าดัชนี มวลกายไม่ให้เกิ นค่า
มาตรฐานได้ การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่าหันมาดูแลสุ ขภาพ
โดยการใช้โปรแกรมการลดน้ าหนัก และการออกกาลังกาย หลังจากการเข้าร่ วมโครงการได้เก็บ
ข้อมูล ดัชนี มวลกาย และคะแนนการทดสอบความรู ้ หากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่ามีความรู ้
ความเข้าใจในการลดน้ าหนักเพิ่มมากขึ้น และมีค่าดัชนีมวลกายลดลงแล้ว ย่อมส่ งผลต่อการป้ องกัน
โรคเรื้ อรังต่างๆได้
7. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
 เจ้าหน้าของโรงพยาบาลดอยเต่า
 อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
 ระดับตามหลักทฤษฎีปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ( Stage of Change Model) อยูใ่ นขั้นที่ 4 ขั้นลงมือ
ทา (Action) ขึ้นไป
8. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนได้ แก่
1.เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป

 แบบทดสอบความรู้
 แบบบันทึกนา้ หนัก
2.เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย
 เครื่องชั่งนา้ หนัก
 เครื่องวัดส่ วนสู ง
9. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ องชัง่ น้ าหนักมีการสอบเทียบเครื่ องมือเป็ นประจาทุกปี
10. การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีกระบวนการพิทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา โดยการขอ
อนุมตั ิคณะกรรมการจริ ยธรรมประจา โรงพยาบาลดอยเต่า ก่อนทาการศึกษาวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบในทุกประเด็น เพื่อขอความร่ วมมือในการ
เข้าร่ วมการศึกษาวิจยั โดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับด้วยวิธีใด ๆ พร้ อมอธิ บายถึงสิ ทธิ์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะไม่ให้ขอ้ มูลหากไม่สบายใจและสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาวิจยั ได้ทุกเมื่อหาก
ต้องการ โดยไม่มีผลเสี ยใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับโดย
มีการใช้รหัสแทนชื่ อ โดยการระบุขอ้ มูลที่ได้ จะนามาใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เท่านั้น ผลของ
การศึกษาวิจยั จะนาเสนอข้อมูลที่เป็ นไปในภาพรวม ขั้นตอนและวิธีการศึกษาวิจยั จะไม่ก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายและอันตรายต่อกลุ่มตัวอย่าง และมีการคืนข้อมูลให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ได้แก่ โรงพยาบาลดอยเต่า แต่ละกลุ่มงานของโรงพยาบาลดอยเต่า
11. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้ อมูล
1. ขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจยั
2. จริ ยธรรม
3. แจ้งผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั กลุ่ม ทดลองที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เก็บข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. อภิปรายและตีพิมพ์ผลการวิจยั
.
12. แนวทางวิเคราะห์ ข้อมูล/สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์

ผูศ้ ึกษานาข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทดสอบความรู ้ และค่าดัชนี มวลกาย มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เชิ งปริ มาณ จากแบบทดสอบความรู ้ และค่ า ดัชนี ม วลกายของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหา ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากแบบทดสอบความรู ้ และค่าดัชนี มวลกายรายบุคคล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ (T-test analysis) ในการเปรี ยบเทียบข้อมูล
13. สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการดาเนินการวิจัยและรวบรวมข้ อมูล (Location)
โรงพยาบาลดอยเต่า
14. วิเคราะห์ ผล

การทดสอบ

N

X

S.D.

t

Sig.

ก่อนเข้าร่ วม

40

6.05

1.568

11.811

.000

หลังเข้าร่ วม

40

9.03

0.974

Paired Samples Test
Paired Differences

Mean
Pair pretest 1
posttest

-2.975

Std.
Deviation
1.593

Std. Error
Mean
.252

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
-3.484

Upper

t

-2.466 -11.811

Sig. (2tailed)

df
39

.000

ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ของการใช้โปรแกรมการลดน้ าหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอยเต่าหลังเข้า
ร่ วมโครงการสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .00

นา้ หนัก

N

X

S.D.

t

Sig.

ก่อนเข้าร่ วม

40

54.68

8.496

7.099

.000

หลังเข้าร่ วม

40

53.65

8.398

Paired Samples Test
Paired Differences

Mean
Pair PREBMI 1
POSTBMI

Std.
Deviation

1.030

.918

Std. Error
Mean
.145

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
.737

Upper
1.323

t
7.099

Sig. (2tailed)

df
39

ผลสัมฤทธิ์ ดัชนี มวลกายของการใช้โปรแกรมการลดน้ าหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอยเต่าหลังเข้า
ร่ วมโครงการต่ากว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .00
15. สรุ ป
จากการใช้โปรแกรมการลดน้ าหนักในกลุ่ มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดอยเต่า พบว่า เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลดอยเต่ า มี ค่ า ดัช นี ม วลกายลดลง และมี ค วามรู ้ ใ นการควบคุ ม น้ า หนัก เพิ่ ม มากขึ้ น
หลังจากเข้าร่ วมโครงการ
16. ข้ อเสนอแนะ

.000

 ควรมีการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่ อง
 มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรจากภายนอกโรงพยาบาลเข้าร่ วมโครงการ

17. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
 ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นคือระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการสั้นเกิ นไป ควรจะมีการ
ดาเนินโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 จากบทเรี ย นที่ ไ ด้รับ พบว่า การให้ค วามรู ้ ร่ว มกับ การท าโครงการออกก าลัง กาย ท าให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่าหันมาสนใจสุ ขภาพมากยิง่ ขึ้น จึงควรจะมีการขยายโครงการ
และส่ งเสริ มไปสู่ ระดับอาเภอ
 ส่ งที่สมควรจะดาเนิ นการในครั้งต่อไป คือควรเพิ่มการเปรี ยบเทียบมวลไขมัน มวลของ
กล้ามเนื้อ หรื อค่าต่างๆ ที่สามารถเห็นผลของการลดน้ าหนักให้ชดั เจนมากขึ้น
18. วิเคราะห์ ผล
จากการทาโครงการในครั้งนี้ ทาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่าเห็นความสาคัญของการดูแล
สุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น ลดปั ญหาผูท้ ี่มีค่าดัชนี มวลกายเกิ นค่าที่กาหนด มีสุขภาพแข็งแรงและรู ปร่ างดี
ขึ้น อีกทั้งยังลดปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคเรื้ อรังต่างๆได้อีกด้วย

