ก
ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุมโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
(Result of Evaluation and Managing Program for Health Behavior Modification with
Metabolic Syndrome of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis )
อังศินันท อินทรกําแหงและคณะ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจาก สปสช. เขต 13
กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2554 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการโครงการตามหลัก
PROMISE ปจจัยบริบททั่วไปของโครงการ ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ ที่สงผลตอผลผลิต
ของการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 3Self และ
ตัวชี้วัดทางชีวเคมี ไดแก คา BMI คาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิต กอน
และหลังเขารวมโครงการและ4) ศึกษาปจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค ตอการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิกของสถานบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง
มีนาคม - ธันวาคม 2554 โดยกลุมตัวอยางผูรับบริการเปนผูปวยและกลุมเสี่ยงตอโรคเมตาบอลิก รวม
3,579 คน และกลุมตัวอยางผูใหขอมูลระหวางโครงการมี 3 กลุมไดแก กลุมหัวหนาโครงการ 30 คน
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการ 30 คนและผูเขารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 120
คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติทดสอบ t-test, One Way ANOVA, Multiple Regression
ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เครื่องมือที่ใชในประเมินโครงการเปนแบบสอบถามประมาณคา 4 ระดับ
รวม 21 ขอและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางพัฒนามาจากแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model
และ Logic Model ที่มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง .818 - .938 และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.73 -0.85 ไดแก แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-efficacy) แบบสอบถามการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
(Self-regulation) แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง (Self- care) ผลการวิจัย พบวา
1. ผูเขารวมโครงการทั้ง 3,579 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 2,527 คน คิดเปนรอยละ
70.61 มีชวงอายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 994 คน คิดเปนรอยละ 27.77 มีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริ ญญาตรี จํ านวน 2,026 คน คิ ดเปน รอยละ 56.61 มีสิทธิการรักษาพยาบาลคื อ สิทธิขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจและครอบครัว จํานวน 1,514 คน คิดเปนรอยละ 42.30 ลักษณะของกลุมเปาหมายคือ กลุม
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เสี่ยงตอโรคอวน จํานวน 1,401 คน คิดเปนรอยละ 39.15 และ ปจจัยเสี่ยงที่พบคือ อวน/BMI สูง จํานวน
1,599 คน คิดเปนรอยละ 44.68
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินโครงการตามกรอบการประเมิน CIPP Model ประกอบดวย
กลุมผูขารวมโครงการ จํานวน 120 คน กลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน และกลุมผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน
3. การประเมินโครงการในภาพรวม (CIPP Model) พบวา กลุมผูเขารับบริการ กลุมหัวหนา
โครงการ และกลุ ม ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของหั ว หน า โครงการ มี ค วามคิ ด เห็ น ไม แ ตกต า งกั น เมื่ อ แปล
ความหมายของผลการประเมินดานกระบวนการพบวา ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ให
คะแนนอยูในระดับดีมากทั้งหมด ในระดับคะแนนที่มีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.43 – 3.56
และยังพบวาพบวากลุมผูเขารวมโครงการ หัวหนาโครงการ และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการให
คะแนนการประเมินเกินรอยละ 70 มากกวารอยละ 70 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด และผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพพบวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวาการประเมินโครงการตามแนวทาง CIPP Model และ 360 degree Feedback ผานการประเมิน
ตามสมมุติฐานการวิจัย / ประเมิน
4. หลั ง จากเข า ร ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกั บ สถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.การรับรูความสามารถของตนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Self-care)
เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 78.73, 77.81 และ 81.03 ตามลําดับ นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวม
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ระดับน้ําตาลสะสม 2.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) และ
3.Systolic/Diastolic ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 73.53, 72.20 และ 75.60 ตามลําดับ
นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และพบวามี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.ความ
ดันโลหิตบน 3.ความดันโลหิตลาง 4.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 5.น้ําตาลในเลือด ( FBS )
6.CHOL 7.TRI 8. HDL 9.LDL 10.คายา (บาท) 11.ความเครียด 12.รอบเอวตอสะโพก 13.ไขมัน
สะสมในรางกาย 14.เสนรอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวมโครงการ แตยังนอยกวารอยละ 70
ของผูเขารวมโครงการ แตอยางไรก็ตามก็นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็ยังไมผาน
เกณฑตามที่กําหนดไว
5. หลั งจากเข าร วมโครงการปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมสุข ภาพกับสถานพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานครแล ว ผู เ ข า ร ว มโครงการมี 1.การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการปรั บ เปลี่ ย น
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พฤติกรรมสุขภาพ (Self-efficacy) 2.การกํากับตนเอง (Self-regulation) 3.การดูแลตนเอง (Self-care)
เพิ่มขึ้นกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาเปนการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาหลังจากเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับสถานพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว ผูเขารวมโครงการมี 1.ดัชนีมวลกาย (BMI) 2. ความดันโลหิตบน 3.ความ
ดันโลหิตลาง 4.ระดับน้ําตาลสะสม 5.เสนรอบเอว (วัดเปนเซนติเมตร) 6.น้ําตาลในเลือด ( FBS ) 7.
CHOL 8. TRI 9.น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 10.คายา (บาท) 11. Systolic/Diastolic 12.ความเครียด 13.
รอบเอวตอสะโพก 14.ไขมันสะสมในรางกาย 15.เสนรอบเอว (วัดเปนนิ้ว) ลดลงกวากอนเขารวม
โครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และพบวามี 1. HDL และ 2. LDL ไมแตกตางระหวางกอนและหลังการเขารวมโครงการ ซึ่งนับวาไมมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในประเด็นดังกลาวนี้ยังนับวาไมบรรลุเปาหมายของการดําเนินโครงการ
นอกจากนี้แ ลวหลั งจากที่เ ขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพกับสถานพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร แลว ผูเขารวมโครงการจํานวน 3,305 คน คิดเปน รอยละ 92 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ซึ่งถือวาผานเกณฑตามที่ไดกําหนดไวรอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
6. จากการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางประเมินโครงการ จํานวน 120 คน การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ดวยการเขาสมการแบบ Enter พบวาตัวแปรการบริหารจัดการตามหลัก
PROMOSE Model มีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปร
เชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการ ไดรอยละ 31.30 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สําหรับการเก็บขอมูลในกลุมหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน และกลุมผูบังคับบัญชา
ของหัวหนาโครงการ จํานวน 30 คน ไมพบวาตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลตอผลผลิตของโครงการ แต
พบวาตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งหมด สามารถรวมกันทํานายผลผลิตของโครงการไดรอยละ 55.10 และ
30.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ประกอบดวย ความสามารถในการ
บริหารงานของคณะทํางาน ความรวมมือของผูเขารวมโครงการ กิจกรรมที่มีความหลากหลายเนนการ
มีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมพบวาคณะทํางาน
มีจํานวนนอยและมีภารกิจมากทําใหไมมีเวลาในการบริหารโครงการไดเพียงพอ การจัดกิจกรรมยังคง
ตองอาศัยความรวมมือจากสหวิชาชีพทําใหไมเบ็ดเสร็จในตัว และความหลากหลายของผูเขารวม
โครงการ และขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป คือ เนนการพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเขารวมโครงการไดเกิดทักษะดานสุขภาพอยางแทจริงดวยกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง

