
ผลลพัธก์ารด าเนนิงาน 
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

บคุลากรโรงพยาบาลหนองคายสดใส 
หา่งไกลโรคอว้น ประจ าปี 2558 



งบประมาณ 

• จาก ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

 เขต 8 อดุรธาน ีประจ าปีงบประมาณ 2558   

 

• จ านวน 122,950 บาท (หนึง่แสนสองหมืน่สอง
พันเกา้รอ้ยหา้สบิบาทถว้น ) 



สภาพปญัหา 

• ปัจจบุนัปัญหาการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรือ้รัง เชน่ 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคความดันโลหติสงู
และโรคเบาหวาน มจี านวนเพิม่ขึน้  

 

• สาเหตสุ าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเจ็บป่วยดว้ยโรค
เรือ้รัง  คอื ภาวะอว้นลงพงุ  



สภาพปญัหา(ตอ่) 

0

500

1000

1500

2000

2500

ปี 2548 ปี 2558 

นน.เกนิ 

อว้น 

1,600ลา้นคน 

2,300ลา้นคน 

400ลา้นคน 

700ลา้นคน 

แผนภมูทิี ่1 แสดงจ านวนน ้าหนักเกนิและอว้นของ 
                ประชากรโลก       

ทีม่า : ขอ้มลู WHO 



สภาพปญัหา(ตอ่) 

แผนภมูทิี ่2 แสดงรอ้ยละภาวะอว้นของประชากรไทย 
                อาย ุ15 ปีขึน้ไป 

ทีม่า : ฐานขอ้มลูดา้นโภชนาการ 
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สภาพปญัหา(ตอ่) 
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แผนภมูทิี ่3 แสดงรอ้ยละภาวะอว้นของประชากรจังหวัด 
                หนองคายอาย ุ15 ปีขึน้ไป 
 

ทีม่า : ฐานขอ้มลูดา้นโภชนาการ 



สภาพปญัหา(ตอ่) 
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แผนภมูทิี ่4 แสดงรอ้ยละน ้าหนักเกนิและอว้นของ 
                บคุลากร รพ.หนองคาย ปี 2555-2557 

ทีม่า : ขอ้มลูตรวจสขุภาพบคุลากร รพ.หนองคาย  
         ปี 2555-2557 



สภาพปญัหา 

- ขอ้มลูระดบัโลก ระดับประเทศและระดับจังหวัด 
แสดงใหเ้ห็นวา่ภาวะน ้าหนักเกนิและภาวะอว้นมี
ทศิทางทีเ่พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน  

 - ขอ้มลู จนท.รพ.หนองคาย แนวโนม้ไปใน
ทศิทางคงที ่ แตจ่ านวนบคุลากรทีม่นี ้าหนักเกนิ
และอว้นในแตล่ะปีมมีากถงึครึง่หนึง่ของจ านวน
บคุลากรทัง้หมด 

-  ปัญหาสขุภาพอนัดับ 1 ของบคุลากร รพ.
หนองคาย คอื ภาวะน ้าหนักเกนิและอว้น       

 

  



  
วตัถปุระสงค ์

 
1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเรือ่งการปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ  การบรโิภคอาหารและการ
ออกก าลังกาย อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 80 

2.   สามารถลดน ้าหนักดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้งและ
ปลอดภยั อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 80 

3. อตัราการเกดิโรคเรือ้รังรายใหมใ่น
กลุม่เป้าหมายลดลง 

 



  
วตัถปุระสงค ์(ตอ่) 

 
4. มผีลการวดัสมรรถภาพทางกายดขีึน้ รอ้ยละ 80 

5. มผีลการวดัคา่องคป์ระกอบของรา่งกายดขีึน้  

    รอ้ยละ 50 

 



1. บคุลากร รพ.หนองคาย ทีม่นี ้าหนักเกนิ 

    (ดัชนมีวลกาย 23.0-24.9) จ านวน  60  คน  

2.  คณะท างาน             จ านวน  10  คน  

                       รวม    70  คน  

กลุม่เป้าหมาย 



การประเมนิผล 

 1. ประเมนิจากน ้าหนักหรอืคา่ดัชนมีวลกาย 

 2. ประเมนิจากการตรวจวดัสมรรถทางกาย 

 3. ประเมนิจากการวัดคา่องคป์ระกอบของรา่งกาย 

 4. ประเมนิจากแบบทดสอบความรู ้ 

 5. อตัราการเกดิโรคเรือ้รังรายใหมใ่นกลุม่เป้าหมาย 

       ลดลง 

 

 



1. จัดท าโครงการเพือ่ขอพจิารณาอนุมตัโิครงการ 

  2. ประชมุคณะท างานเพือ่วางแผนการด าเนนิ 

        โครงการ  

  3. จัดกจิกรรมใหก้ลุม่เป้าหมาย จ านวน 2  ครัง้ ดังนี ้

  3.1 “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก” 

   3.2 “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

  4.  ประเมนิผลโครงการ 

   

 วธิดี าเนนิการ 



 กจิกรรมที1่ “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก” 

 
  - ประชาสมัพันธรั์บสมัครกลุม่เป้าหมาย ทีจ่ะเขา้รว่ม  
      กจิกรรม  โดยท าหนังสอืเชญิบคุลากรทกุหน่วยงาน 
      ทีม่นี ้าหนักเกนิ (BMI 23.0-24.9) ซึง่มรีายชือ่และ 
      จัดสรรโควตา้  

  
 

วธิดี าเนนิการ 



- คดัเลอืกกลุม่เป้าหมายใหไ้ดต้ามเกณฑ ์
  มผีูส้มัครเขา้รว่มโครงการ  จ านวน  60  คน  





  กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก”  
   - เขา้รับการชัง่น ้าหนัก วดัสว่นสงู เพือ่หาคา่ดชันมีวล   
     กายกอ่นเขา้อบรม  
 - ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวดัคา่องคป์ระกอบ 
   ของรา่งกายใหแ้กก่ลุม่เป้าหมายกอ่นเขา้อบรม 
  

วธิดี าเนนิการ(ตอ่) 



- ด าเนนิการอบรม 2 วัน   โดยวทิยากรจากภายนอก 
   ในวันที ่13-14 พฤศจกิายน 2557 เวลา 08.00 -16.00 น.   
ณ หอ้งประชมุพันลา้นคอนเวนชัน่   

   โรงแรมพันลา้น บตูคิ รสีอรท์หนองคาย  
  

วธิดี าเนนิการ(ตอ่) 



กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก”  
 

- ประเมนิความรูก้อ่นอบรมโดยใชแ้บบทดสอบความรูด้า้น 
  การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพดา้นการบรโิภคอาหาร 
  และการออกก าลังกาย  จ านวน 15 ขอ้ 
- ผลคะแนนจากแบบทดสอบ  คดิเป็นรอ้ยละ 89.03 



      บันทกึแรงบนัดาลใจในการลดน ้าหนัก 

  ก าหนดเป้าหมาย   น ้าหนักในฝัน 

วธิดี าเนนิการ(ตอ่) 



   เนือ้หา 

• กลไกการเกดิโรคอว้นและผลแทรกซอ้น 

• กลยทุธใ์นการลดน ้าหนัก 

  มติทิี ่1 : กลยทุธโ์ภชนบ าบดัเพือ่พชิติความอว้น 

  มติทิี ่2 : การออกก าลงักายเพือ่ลดอว้น 

• เคล็ดลับสยบความหวิ 

• ปฏบิัตกิารออกก าลังกายเพือ่สรา้งกลา้มเนือ้
แกนกลางล าตัว 

• ระดมสมองและสรา้งแผนลดน ้าหนักใน 3 เดอืน 

 

วธิดี าเนนิการ(ตอ่) 



กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก”  
 



กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก” 



     กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก”  
 

  

 

- ระดมสมองและสรา้งแผนลดน ้าหนักใน 3 เดอืน 
  วธิกีาร 
 -  แบง่กลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น จ านวน 6 กลุม่ 
    สมาชกิ 10 คน/กลุม่ 
    มปีระธาน  เลขาฯ  สมาชกิ  
    และไลนก์ลุม่ 
 -  ชัง่น ้าหนักทกุเดอืน 
 -  กระตุน้เตอืนกนัใหอ้อกก าลังกายและชวนกนั 
            ควบคมุอาหาร 
   



     กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก”  
 

  

 

กลุม่ชายเดีย่ว   กลุม่เชง้กะเดะ๊ 



กลุม่ลดดว่น   กลุม่ชืน่ชวีาพารวย  

     กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก”  
 



กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก” 

กลุม่เกอืบอว้น กลุม่พาวเวอร ์ 



กจิกรรม “หุน่สวยไมป่่วยไข ้ ลดน ้าหนักไดไ้มย่าก” 



ประเมนิผลการอบรม 
 หลังอบรม 3 เดอืน 

 จัดกจิกรรมที ่2 “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

   ในวนัที ่11 มนีาคม 2558 เวลา 08.00–16.00 น.  
 ณ หอ้งประชมุชืน่ ระววิรรณ ชัน้ 4  

  อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลหนองคาย  

  



กจิกรรม“ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

- กลุม่เป้าหมายเขา้รับการชัง่น ้าหนัก วดัสว่นสงู    

   เพือ่หาคา่ดชันมีวลกาย เดอืนละครัง้ จ านวน 3 เดอืน  

 

 



กจิกรรม“ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- วัดคา่องคป์ระกอบของรา่งกาย 
  ภายหลังเขา้อบรม 3 เดอืน 



- จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามส าเร็จในการลดน ้าหนัก 

  

 

กจิกรรม“ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 



กจิกรรม“ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 
 -  ค านวณพลังงานอาหาร   โดย นักโภชนาการ 



 

กจิกรรม“ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ”  
สาธติอาหารสขุภาพดตีามวถิคีนไรพ้งุ  

 



 
กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ”  

ฝึกปฏบิตัโิยคะเพือ่ชวีติพชิติพงุ  
 โดย วทิยากรบา้นโยคะหนองคาย 



สรปุการประเมนิผลโครงการ  

  1. ผลการตรวจสขุภาพประจ าปี 2558 ไมพ่บการเกดิ 
        โรคเรือ้รังรายใหมใ่นกลุม่เป้าหมาย 
    2. สรปุผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มผีูเ้ขา้    
        ทดสอบ จ านวน 47 คน (ไมม่าทดสอบ 13 คน) 
 

 

 

การทดสอบ เปรยีบเทยีบกอ่น-หลัง 

ดขีึน้ เทา่เดมิ ลดลง 

สมรรถภาพหลงั 
43 ( 91.48) 0 4 (8.51) 

สมรรถภาพไหล ่ 38 ( 80.85) 3 (6.38) 6 (12.76) 

ความจปุอด 
30  (63.80) 0 17 (36.17) 



3.สรปุผลการวดัคา่องคป์ระกอบของรา่งกาย 

  

 ดขีึน้  39  คน คดิเป็นรอ้ยละ  66.1  

 เทา่เดมิ    3  คน  คดิเป็นรอ้ยละ    5.1 

 แยล่ง  15  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  25.4 

 ไมม่าทดสอบ   2  คน  คดิเป็นรอ้ยละ    3.4 



 น ้าหนักลด  43 คน คดิเป็นรอ้ยละ  72.9  

 น ้าหนักเพิม่  12 คน คดิเป็นรอ้ยละ  20.3 

 น ้าหนักเทา่เดมิ  2 คน คดิเป็นรอ้ยละ    3.4 

 ไมม่าชัง่    2 คน คดิเป็นรอ้ยละ    3.4 

4. สรปุผลการลดของน ้าหนัก 



สรปุผลการประกวดคนตน้แบบ 

• รางวัลชนะเลศิ     น ้าหนักลด  8.1 กโิลกรัม 

• รองชนะเลศิอนัดบั 1  น ้าหนักลด  8.1 กโิลกรัม 

• รองชนะเลศิอนัดบั 2  น ้าหนักลด  5.1 กโิลกรัม 

• รางวัลชมเชย 5 รางวัล   น ้าหนักลด  3.5-5.0 กโิลกรัม 

 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

พธิมีอบใบเกยีรตบิัตรและรางวลั 

รางวัลชนะเลศิ 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 

รางวัลชมเชย 



กจิกรรม “ตามรอยความส าเร็จคนตน้แบบ” 



ปญัหาและอปุสรรค 

• บางหน่วยงานไมส่ามารถเขา้รว่มโครงการได ้
เนือ่งจากไมม่คีนท างาน 

• กลุม่เป้าหมายไมส่มัครใจเขา้รว่มโครงการ 

• ผูท้ีน่ ้าหนักไมล่ด ไมม่าทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและวัดองคป์ระกอบของรา่งกาย 



ปจัจยัความส าเร็จ 

• ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัของปัญหา 

• การท างานเป็นทมี 

• ความมุง่มั่นของกลุม่เป้าหมาย 

 



ขอบคุณ 


