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1.  ชื่อกลุ่ม  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
หน่วยงาน   การพยาบาลผู้ป่วยนอก 
ท่ีปรึกษา   นางศิริพร  พรสัมฤทธ์ิ 
1.1 จ านวนสมาชิก   11  คน  ดังน้ี 

ล าดับท่ี ชื่อ     -  นามสกุล หน้าท่ี การศึกษา อายุ (ปี) ประสบการณ์ท างาน (ปี) 
 

1 นางภาวินี                 บุญสวรรค์ส่ง หัวหน้ากลุ่ม ป.ตร ี 54 34 
2 นางสาวธัสรส์อร         กลางประพันธ์ สมาชิก ป.ตร ี 36 6 
3 นางสาวจริพรรณ        สาบุญมา สมาชิก ป.โท 35 6 
4 นางสาวปิยพร            อุ้ยใจดี สมาชิก ป.ตร ี 32 8 
5 นางสาวปภาธิณี          กองแก้ว สมาชิก ป.ตร ี 28 3 
6 นางสาวศุภลักษณ์        แซ่จัง สมาชิก ป.ตร ี 29 3 
7 นางสาวเจนจริา          ทุมมาภรณ์ สมาชิก ป.ตร ี 27 1 
8 นายธนุชัย                 จิตสวา สมาชิก ป.ตร ี 26 2 
9 นายนิสิต                   สรรพวุธ สมาชิก ม.3 49 15 
10 นางสาวสีวิกา              ธิอิน สมาชิก ปวส 20 3 
11 นายปรเมศว์              ไทรรารอด สมาชิก ปวช. 22 8 เดือน 
 
2. การค้นหาปัญหา / โอกาสพัฒนา 

ล าดับ
ที่ 

หัวข้อปัญหา / 
โอกาสพฒันา 

ความเป็นไปได ้ ความรุนแรง ความถ่ี รวม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 บุคลากรมี
ปัญหาสุขภาพ
ทางกาย 

 
 x 4

คน 
12 

x 7
คน 
28 

  x 3
คน 
9 

x8
คน 
32 

  X5
คน 
15 

x6
คน 
24 

 
120 

2 ไฟตกบ่อย 
 

x 2 
คน 
4 

x 5
คน 
15 

x 4
คน 
16 

 x4
คน 
8 

x 4
คน 
12 

X3
คน 
12 

 X2
คน 
4 

X5
คน 
15 

x 4
คน 
16 

 
102 

3 ห้องน  าไม่
สะอาด 

 

x 4 
คน 
8 

X5
คน 
15 

x 2
คน 
8 

 X6
คน 
12 

x 5
คน 
15 

  x4
คน 
8 

X5
คน 
15 

x 2
คน 
8 

 
89 
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ล าดับ
ที่ 

หัวข้อปัญหา / 
โอกาสพฒันา 

ความเป็นไปได ้ ความรุนแรง ความถ่ี รวม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

4 แสงสว่างไม่
เพียงพอ  

 

x 7  
คน 
14 

x 4
คน 
12 

  X5
คน 
10 

x 4
คน 
12 

X2
คน 
8 

 X4
คน 
8 

X6
คน 
18 

x 1
คน 
4 

 
86 
 

 
3. หัวข้อกิจกรรม BMI ลดได ้แค่ใส่ใจออกก าลังกาย 

มูลเหตุจูงใจท่ีเลือกท ากิจกรรมน้ี 
เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมของคนไทย มีวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากบริบทการ

ท างาน เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไป มีการแข่งขันกันมากขึ นทั งทางด้านข่าวสารสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องเร่งรีบและแข่งขันตามกลไกเศรษฐกิจ คือทรัพยากรมนุษย์นั นไม่
ยั่งยืนและพัฒนาขึ น เพราะร่างกายมนุษย์เสื่อมลงตามกาลเวลา ประกอบกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ น 
แต่เวลาในการดูแลสุขภาพของคนเรากลับน้อยลง ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ น  

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล มีบุคลากรท างาน ทั งหมด 11 คน พบว่ามีอัตราการลาป่วย 
เฉลี่ยแล้ว เดือนละ 1 ราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างาน และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรลดลง
เนื่องจากปัญหาภาวะสุขภาพ จึงได้มีการส ารวจภาวะสุขภาพของบุคลากร ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
สถาบันราชานุกูล พบว่าบุคลาการมีปัญหาทางสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปจากผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
พบว่า บุคลากรของงานพยาบาลผู้ป่วยนอก มีปัญหาทางสุขภาพจากการส ารวจพบว่าบุคลากรมี ค่าไขมันใน
เลือดสูง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.72 ค่าเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ ากว่าปกติ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 มีภาวะ
โลหิตจาง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18  ปวดข้อเข่าเนื่องจากน  าหนักเกิน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18  จาก
ปัญหาสุขภาพที่พบ พบว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของบุคลากร และจากการประเมินค่า 
BMI จากผลตรวจสุขภาพพบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจากงานวิจัยมีการกล่าวไว้ โดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ประจ าองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะน าว่า มาตรฐานค่าดัชนีมวลกายหรับชาวเอเชีย คือถ้าค่า BMI 18.5-
23 ถือว่า มีความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับน  าหนักตัว ค่า 23-27.5 ถือว่ามีความเสี่ยง
เพิ่มขึ น และ 27.5 ขึ นไป ถือว่าเป็นสัญญาณของความเสี่ยงสูง (อ้างอิงจาก วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 42 
ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2555) 

ดังนั นจะเห็นได้ว่า ค่า BMI หากเกินมาตรฐานหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตราฐาน สามารถเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้ อาทิ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคข้อเข่าเสื่อมเนื่องจากน  าหนักเกิน เป็นต้น  
จึงได้ท าการตรวจวัดประเมินค่า BMI ของบุคลากรงานพยาบาลผู้ป่วยนอก จ านวน 11 คน ซึ่งผลการตรวจ
ประเมินค่า BMI ของบุคลากรงานพยาบาลผู้ป่วยนอกพบว่า มีค่า BMI ที่เกินกว่าปกติ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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54.54 ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 และมีค่า BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 จึงได้จัดโครงการ “BMI ลดได้ แค่ใส่ใจออกก าลังกาย” ขึ นมาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีเวลาออก
ก าลังกายและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ น เพื่อมีสุขภาพที่ดีขึ นและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ น 
4. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
ตาราง PDCA 

ขั นตอน พ.ย.2561 ธ.ค.2561 ม.ค.2562 ก.พ.2562 มี.ค.2562 เม.ย.2562 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

วางแผน 
(Plan) 
แก้ปัญหา 
(Do) 
ตรวจสอบ
ผล (Check) 
-ก าหนด
มาตรฐาน 
(Act) 

                        

 
5. การแก้ปัญหา ตามขั้นตอน PDCA 
5.1 การวางแผนแก้ปัญหา (Plan) 
     5.1.1 การเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหา 
            - ตารางท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล (Check  Sheet)  

เก็บข้อมูลก่อนแก้ปัญหา ตั งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561  ถึง  31 ตุลาคม  2561  สถานที่เก็บข้อมูลงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอก  จ านวนผู้ที่รับการตรวจวัดค่า BMI ทั งหมด 11 ราย  พบว่ามีค่า BMI ที่เกินกว่าปกติ 6 
ราย คิดเป็นร้อยละ 54.54  แบ่งเป็น อ้วนระดับ 1 จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 อ้วนระดับ 2 จ านวน 
3 รายคิดเป็นร้อยละ 27.27  ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 และมีค่า BMI ต่ ากว่า
เกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09  
เกณฑ์การวัดค่าดัชนีมวลกาย BMI อ้างอิงจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

BMI มาตรฐานสากล(ยุโรป) BMI มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย) การแปรผล 
< 18.5 < 18.5 น  าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน 
18.5-24.9 18.5-22.9 ปกติ 
25-29.9 23-24.9 อ้วนระดับ 1 
30-34.9 25-29.9 อ้วนระดับ 2 
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ค่าBMI ท่ีวัดได้จากบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล จ านวน 11 คน  
ตั งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561  ถึง  31 ตุลาคม  2561   
 

ล าดับ นน สส ค่า BMI ท่ีได้ แปลผล 

1 52 150 23.1 อ้วนระดับ 1 
2 54 150 24 อ้วนระดับ 1 
3 43 156 17.7 น  าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน 

4 60 153 25.6 อ้วนระดับ 2 
5 52 165 19.1 ปกต ิ
6 55 169 19.3 ปกต ิ
7 50/46 154 21.1 ปกต ิ
8 74 171 25.3 อ้วนระดับ 2 
9 89/84 175 29.1 อ้วนระดับ 2 
10 48/46 156 19.7 ปกต ิ
11 76 174 24.83 อ้วนระดับ 1 

 
 
5.1.2 น าเสนอข้อมูลก่อนแก้ปัญหา   
 

 
 

27.27 27.27
36.36

9.09
0

10

20

30

40

ผลการวัดค่า BMI ของบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วย

นอก สถาบันราชานุกูล

Sales
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5.2 ก าหนดเป้าหมาย  ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรลดลง 1 ระดับ 
 
5.3 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนแก้ปัญหากับเป้าหมาย 

จากการเกบ็ข้อมลูก่อนแกป้ัญหา จ านวนผู้ทีร่ับการตรวจวัดค่า BMI ทั งหมด 11 ราย  พบว่ามีค่า BMI 
ที่เกินกว่าปกติ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.54  แบ่งเป็น อ้วนระดับ 1 จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 อ้วน
ระดับ 2 จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27  ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 36.36 และมีค่า 
BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 ซึ่งเป้าหมาย คือ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 
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5.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ด้วยผังก้างปลา  (Fish  bone Diagram)  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าดัชนีมวลกาย

(BMI)ไม่อยู่ในเกณฑ์

มาตราฐาน  

บุคลากร 

ระบบ 

อุปกรณ ์

ส่ิงแวดลอ้ม/สถานท่ี 

ชอบทานอาหาร Junk food 

ไม่มีเวลาในการออกก  าลงักาย 

ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการออกก  าลงักาย 

 

ขาดอุปกรณ์ในการออกก  าลงักาย 

 

ข้ีเกยีจออกก  าลงักาย 

ภาระงานเยอะ 

สถานท่ีไม่เอ้ือต่อการออกก  าลงักาย 

สภาพอาการแปรปรวน 

ขาดความรู้ในการออกก  าลงักาย 

สถานท่ีท างานไม่มีระบบจดั

กจิกรรมออกก  าลงักาย 

ทรอยด ์
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5. 5 เลือกสาเหตขุอง ท่ีวงกลมหัวลูกศรไว้ มาหาวิธีแก้ปัญหา 

สาเหต ุ วิธีแก้ไข ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน/ ปี ท่ี ผล 

เริ่ม สิ้นสุด 

1.ด้านบุคลากร 

1.1บุคลากรไม่

ตระหนักถึง

ความส าคัญใน

การออกก าลงั

กาย 

 

1.2บุคลากรไม่มี

เวลาออกก าลงั

กาย 

 

 

 

1.3 บุคลากรขาด

ความรู้ในการ

ออกก าลงักาย 

 

 

 

 

 
ให้ความรู้แก่บุคลากรงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอกเรื่อง
ความส าคัญของการออก
ก าลังกาย และประโยชน์
ของการออกก าลังกาย 
 
จัดกิจกรรมออกก าลงักาย
ตอนเช้า ช่วงเวลา 8.30-
9.00 ระหว่างทีผู่้ป่วยรอพบ
แพทย์ 
 
 
 
 
ให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง
การออกก าลงัแต่ละประเภท 
และประโยชน์ที่ได้จากการ
ออกก าลงักายแตล่ะประเภท 
 
 
 

 

ให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง

การรบัประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ผลเสียของการ

ชอบทานอาหาร Junk 

งานพยาบาลผูป้่วยนอก พ.ย.61 เม.ย..62  
บุคลากรมีความ
ตระหนักและให้
ความสนใจใน
การออกก าลงั
กายมากขึ น 
 
บุคลากรมีเวลา
และสามารถ
ร่วมกิจกรรม
ออกก าลงักาย
ในช่วงเช้า ได้
มากกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ 
 
บุคลากรมี
ความรู้ในเรื่อง
การออกก าลงั
กายแต่ละ
ประเภทมากขึ น  
Pre-test 62.7 
เปอร์เซ็นต์ 
Post test 80.5 
เปอร์เซ็นต์ 
 
บุคลากรได้
ความรู้เรื่อง
ผลเสียของการ
ทานอาหารที่ไม่
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สาเหต ุ วิธีแก้ไข ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน/ ปี ท่ี ผล 

เริ่ม สิ้นสุด 

1.4 บุคลากร

ชอบทานอาหาร 

Junk food 

 

foodการรับประทาน

อาหารตามหลักโภชนาการ

ที่ถูกต้อง พรอ้มเป็น

ก าลังใจใหบุ้คลากร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ประโยชน ์

2.สถานที ่
2.2ขาดสถานที่ใน
การออกก าลงักาย 
 
 
 
 
3.อุปกรณ์ 
3.12.1ขาด
อุปกรณ์ในการ
ออกก าลงักาย 
 

 
จัดสถานที่ออกก าลังกายขึ น 
ณ  ลานกิจกรรม ของงาน
พยาบาลผู้ป่วยนอกในการ
ออกก าลงักายทกุเช้า เวลา 
8.30-9.00 น  
 
 
ผลิตอปุกรณ์ในการออก
ก าลังกาย ง่ายๆและสามารถ
ใช้งานได้จริง 
 

งานพยาบาลผูป้่วยนอก  พ.ย.61 เม.ย..62  
มีสถานที่ในการ
ออกก าลงักาย 
 
 
 
 
 
ได้อุปกรณ์ทีม่ี
คุณภาพใช้งาน
ได้จริง 
 

 
5.6 ลงมือแก้ปัญหา (Do) 

5.6.1 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมกันประดิษฐ์อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย โดยร้อยยางยืด เป็น

อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

5.6.2 จัดสถานที่ออกก าลังกาย ณ ลานกิจกรรม พร้อมจัดเครื่องเสยีงประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับบรกิารมสี่วน
ร่วมในการออกก าลังกายไปพร้อมกับบุคลากร 

5.6.3 จัดกิจกรรม ออกก าลังกาย โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในออกก าลังกาย พร้อมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้รับบริการร่วมออกก าลังกายพร้อมกันขณะรอรับบริการพบแพทย์  ช่วงเวลา 8.30-9.00 น เป็น
ประจ าทุกวัน โดยผู้ที่ด าเนินกิจกรรมเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่ Leader ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็น
ผู้น าในการท ากิจกรรมออกก าลังกาย โดยรูปแบบการออกก าลังกาย แต่งต่างกันไป เช่น การออกก าลังกายโดย
ใช้ยางยืด การบริหารร่างกายด้วยท่าบริหารต่างๆ  
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5.6.4 ให้ความรู้/เพิ่มความตระหนักแก่บุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เรื่องการออกก าลังกาย 
  

5.7 ตรวจสอบผลภายหลังแก้ปัญหา  (Check) 
จากการเก็บข้อมูลหลังแก้ปัญหา จ านวนผู้ที่รับการตรวจวัดค่า BMI ทั งหมด 11 ราย  พบว่ามีค่า BMI 

ที่เกินกว่าปกติลดลงเหลือ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18 แบ่งเป็น อ้วนระดับ 1 จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.18 ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 และมีค่า BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 ซึ่งเป้าหมาย คือ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 

ตารางแสดงค่า BMI ของบุคลากร  ก่อนแก้ปญัหา  
ล าดับ นน สส ค่า BMI ท่ีได ้ แปลผล 

1 52 150 23.1 อ้วนระดับ 1 
2 54 150 24 อ้วนระดับ 1 
3 43 156 17.7 น  าหนักน้อยกว่า

มาตรฐาน 
4 60 153 25.6 อ้วนระดับ 2 
5 52 165 19.1 ปกต ิ
6 55 169 19.3 ปกต ิ
7 50/46 154 21.1 ปกต ิ
8 74 171 25.3 อ้วนระดับ 2 
9 89/84 175 29.1 อ้วนระดับ 2 
10 48/46 156 19.7 ปกต ิ
11 76 174 24.83 อ้วนระดับ 1 

 
       ตารางแสดงค่า BMI ของบุคลากร  หลงัแก้ปญัหา  

 
ล าดับ นน สส ค่า BMI ท่ีได ้ แปลผล 

1 45 150 20 ปกต ิ
2 49 150 21.8 ปกต ิ
3 45 156 18.5 ปกต ิ
4 55 153 23.5 อ้วนระดับ 1 
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5 48 165 17.6 น  าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน 

6 54 169 18.9 ปกต ิ
7 46 154 19.4 ปกต ิ
8 66 171 22.6 ปกต ิ
9 84 175 27.4 อ้วนระดับ 2 
10 46 156 18.9 ปกต ิ
11 72 174 23.8 อ้วนระดับ 1 

 
5.8 เปรียบเทียบข้อมูล 
     ก่อน – หลัง แก้ปัญหา กับเป้าหมาย 

จากการเกบ็ข้อมลูก่อนแกป้ัญหา จ านวนผู้ทีร่ับการตรวจวัดค่า BMI ทั งหมด 11 ราย  พบว่ามีค่า BMI 
ที่เกินกว่าปกติ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.54  แบ่งเป็น อ้วนระดับ 1 จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 อ้วน
ระดับ 2 จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 27  ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 36.36 และมีค่า 
BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 ซึ่งเป้าหมาย คือ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ หลงัจากแก้ปัญหา พบว่า ค่า BMI ของบุคลากร อยู่ในเกณฑ์ปกติมากขึ น จากการเก็บข้อมูลหลงั
แก้ปัญหา จ านวนผู้ทีร่ับการตรวจวัดค่า BMI ทั งหมด 11 ราย  พบว่ามีค่า BMI ที่เกินกว่าปกตลิดลงเหลือ 2 
ราย คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 แบ่งเป็น อ้วนระดบั 1 จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18 ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 และมีค่า BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09  
 

                    กราฟแสดง ค่า BMI ของบุคลากร  ก่อนแกป้ัญหา 
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นอก สถาบันราชานุกูล
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                    กราฟแสดงค่า BMI ของบุคลากร  หลังแกป้ัญหา 

 

  5.9 ก าหนดมาตรฐาน 
บุคลากรงานพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกลูเข้าร่วมกจิกรรมการออกก าลงักายระหว่างรอพบ

แพทย์เวลา 8.30-9.00 น เป็นประจ าทุกวัน และมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 

6. การติดตามผล 
มีการติดตามผลตอ่เนื่อง  ตั งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ถึง 15 มิถุนายน 2561 สถานที่เก็บข้อมลู 

งานพยาบาลผูป้่วยนอก  จ านวนผู้รบับริการทั งหมด  11 ราย พบว่ามีค่า BMI ที่เกินกว่าปกตลิดลงเหลอื 2 
ราย คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 แบ่งเป็น อ้วนระดบั 1 จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18 ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 และมีค่า BMI ต่ ากว่าเกณฑ์ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09  
 
7. สรุปผล 
ผลทางตรง 
 - บุคลากรมีค่า BMI อยู่ในเกณฑป์กติ ลดปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรคทางกาย และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมปีระสิทธิภาพในการท างานมากขึ น 
ผลทางอ้อม 

-บุคลากรได้รบัความรู้และเห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกายมกีารต่อยอด ออกก าลังกายหลงั
เลิกงานและใส่ใจสุขภาพมากขึ น 

-ผู้ปกครองได้รบัตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลงักาย ได้ความรู้ในการออกก าลังกายมากขึ น  
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8. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
-บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง 
-บุคลากรมีประสทิธิภาพการท างานมากขึ น 
-บุคลากรใส่ใจสุขภาพมากขึ น 

9. หัวข้อกิจกรรมท่ีจะท าต่อไป 
- ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหบุ้คลากร 
 

 

 

 


