


หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

 นโยบายด้านสุขศึกษาหรือส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

 กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและญาติ 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาสุขภาพ 

 พฤติกรรมสุขภาพ(HB)หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)หรือพฤติกรรมการจัดการสุขภาพของตนเอง 

 ภาวะสุขภาพ 

 นวัตกรรม หรือต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 



หมวดที่ 1 
การบริหาร

จัดการ 

หมวดที่ 2 
กระบวนการ 

หมวดที่ 3 
ผลลัพธ์ 



 

หมวดที่ 1  
การบริหารจัดการ 

โรคเบาหวาน อ าเภอเถิน 
 



    
     
     

 

1. โรคไม่ติดต่อ 
   ( มะเร็ง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ) 

    
     
     

 
    
     
     

 

2. โรคติดต่อ 
  ( อุจจาระร่วง  ไข้เลือดออก  มือเท้าปาก ) 

3. สาธารณะภัย 
 ( อุบัติเหตุจราจร ) 
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ปีงบประมาณ2559 
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ปีงบประมาณ2561 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก  
ปีงบประมาณ 2559- 2561  

จ านวนครั้ง 

ที่มา : ข้อมูล  HDC  ประมวลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561   298 กลุ่มโรคตามการวินิจฉัย 



ผลการประเมินตนเอง (บส.1) ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล ปี 2562   
ในโปรแกรม HS4 ฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

รวมคะแนนประเมิน
ตนเองได้ 98 คะแนน 

ประเด็นที่ขาด; ผลการ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อสิ้นสุดโครงการ 



นโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเถิน 

ข้อ 1. 



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ข้อ 1. 



ทมีผู้จดัการรายโรค NCD  

นพ.สาธิต ปทุมมงั 
System manager 

พชัรินทร์ เขตประทุม 
Manager  DM/HT 

ธาราทิพย์  เป๋าสมบัต ิ
Manager  COPD 

ทิพวรรณ  ไหวมา 
Manager  ACS 

นิศานาถ ขุนช้าง 
Manager  Stroke 

เบญจมาภรณ์  เตชะวงศ์ 
Manager  HF 

อุไรรัตน์  ณ พโิรจน์ 
Manager  ESRD/CKD 



บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องในด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ และรับรองการ
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เขต 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันท่ี 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ เขต 1 (สบส.สัญจร) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561วันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  
ณ โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

ข้อ 1. 



การประชุมขับเคลื่อนองค์กรความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 4-5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐาน
บริการสุขภาพ ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนดว์ิว จังหวัดเชียงใหม ่

ข้อ 1. 



ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถินเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
(Health Literacy 66 Key Message) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประชุมคณะกรรมการงานสุขศึกษาและ 
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ข้อ 1. 



 

หมวดที่ 2 
กระบวนงานสุขศึกษา 

ในกลุ่มไม่ป่วย/กลุ่มเสี่ยง 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 



กิจกรรมส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้แบบคัดกรองภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป  

อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ปี 2561 

ข้อ 2. 



หวาน มัน เค็ม 
ออก
ก าลัง
กาย 

สูบบุหรี ่ ดื่มสุรา 
BMI 
เกิน 

รอบเอว 

DM 370 283 277 392 131 287 360 420
HT 531 480 627 555 472 720 1025 634
DM,HT 1261 432 370 187 188 242 264 260
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พฤติกรรมสุขภาพด้าน 2 อ. 2 ส. ในประชาชนที่มีอายุตั้งแต่  
35 ปีขึ้นไป อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ปี 2561 

ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) ทีส่อดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 5,228 คน 
กลุ่มเสี่ยง DM 1,408 คน 
ได้รับการประเมิน 1,095 คน 
กลุ่มเสี่ยง HT 3,115 คน 
ได้รับการประเมิน 2,944 คน 
กลุ่มเสี่ยง DM,HT 1,261 คน 
ได้รับการประเมิน 1,261 คน 
 
 

ข้อ 2. 



ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) ทีส่อดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
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อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี ่ ไม่ดื่มสุรา 

พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงูในประชาชน 
ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเถิน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562  

ปี 2560 

ปี2561 

พฤติกรรมเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

พฤติกรรมการกิน หวาน มัน เค็ม โครงการหมู่บ้านอ่อนหวาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านการบริโภคอาหาร เสริมสร้างความรู้ และทักษะให้แก่กลุ่มเสี่ยง  
และสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชน ร่วมกับชาวบ้านและ อสม. 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ 
ดื่มสุรา 

รณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีพฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ
บ าบัดผู้สูบบุหรี่เชิงรุกในชุมชนเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องศ์ราชัน” 

ข้อ 3. 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคอ าเภอเถิน ปี 2562 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  

- การตรวจ FBS  

- การส ารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  

- ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป  

- กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานต าบลละ 

50 คน รวมทั้งหมด 400 คน 

บูรณาการร่วมกับ

งานชันสูตร 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ 

และทุกรพ.สต 

ธนภัทร  อุ่ยเจริญ 

2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามแนวทางดังนี้ 

- หลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 

- ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วยวิธีเต้นบาสโลบ  เดินเร็วและ

แกว่งแขน 

- ประเมินกลุ่มเสี่ยงทุกเดือน โดย อสม. ใช้แบบบันทึกรอบเอว  

น้ าหนัก ความดันโลหิต พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออก

ก าลังกาย 

- ติดตามประเมินโดยเจ้าหน้าที่ ทุก 3 เดือน โดยการวัด BP, FBS  

(เมื่อครบ 6 เดือน)  ติดตามปัญหารายบุคคล ชุมชน  และอุปสรรคใน

การด าเนินงาน 

- มีการส ารวจพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงคีย์ข้อมูล BRFSS ต าบลละ 50 คน 

- จัดหาอุปกรณ์ และแบบประเมินเพื่อติดตามผล 

กลุ่มเสี่ยง DM 1,028 คน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ต าบล ละ 50 คน รวม 800 คน 

  

งบ กสต. 

  

- 

  

- 

  

  

งบ สปสช. 

  

  

งบ สปสช. 

งบ สปสช. 

รพ.สต. 

ธนภัทร  อุ่ยเจริญ  

อสม. 

  

  

  

  

  

  

  

ธนภัทร  อุ่ยเจริญ 

3. รณรงค์สร้างกระแสการออกก าลังกาย ลดหวาน มัน เค็ม - งบ สปสช. ธนภัทร  อุ่ยเจริญ 

4. จัดประกวดเต้นบาสโลบระดับอ าเภอ - งบ DHB ธนภัทร  อุ่ยเจริญ 

5. การออกก าลังกายเป็นวาระการขับเคลื่อน พชอ. - งบ DHB ธนภัทร  อุ่ยเจริญ 

ข้อ 4. 



การออกแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

การทดสอบการกินเค็ม  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ปริมาณโซเดียมใน
เครื่องปรุงรส ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะและ
ความรอบรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลุ่มเสี่ยง DM/HT ในชุมชน และ 
ผู้ป่วยใน รพ. 

การเรียนรู้ปริมาณโซเดียม 
ไขมัน และน้ าตาลในอาหาร 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง 
ปริมาณโซเดียม ไขมัน น้ าตาลในอาหาร  
และมีทักษะในการอ่านฉลากโภชนาการ 
เพื่อเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

กลุ่มเสี่ยง DM/HT ในชุมชน และ 
ผู้ป่วยใน รพ. 

สื่อความรู้เรื่องพลังงานและ
โซเดียมในอาหารพื้นเมือง  

เพื่อปรับพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม สร้างทักษะ
ในการน าเอาต ารับอาหารพื้นบ้านมาค านวณ
พลังงานและปริมาณโซเดียมในอาหารพื้นบ้าน  

กลุ่มเสี่ยง DM/HT ในชุมชน และ 
ผู้ป่วยใน รพ. 
 ข้อ 5. 



การประเมินความรู้เบื้องต้น
ก่อน-หลังการให้

กระบวนการสุขศึกษา  
เรื่อง อาหารโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

 

ข้อ 5. 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

การออกก าลังกายในชุมชน กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
โดยการออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

กลุ่มเสี่ยง DM/HT และประชาชนใน
ชุมชน  

การออกก าลังกายและการจัด
ประกวดเต้นลีลาเพื่อสุขภาพ 
ระดับอ าเภอ 

เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกก าลังกาย  
“เมืองเถิน เมืองออกก าลังกาย”  
 

กลุ่มเสี่ยง DM/HT และประชาชนใน
ชุมชน  
 

ข้อ 5. 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน  

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามหลัก 3 อ. 2 
ส. 1 ฟ. โดยใช้แบบฟอร์ม “ตนเตือนตน”  

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  

 
โครงการ “หมู่บ้านอ่อนหวาน”  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสิง่แวดล้อม

ร่วมกับชุมชนและ อสม. 
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ อสม.  

 
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม “ลดหวาน มัน เค็ม”  

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหาร  
เครื่องดื่ม 3 in 1 ในงานศพหรือประชุมในหมู่บ้าน 

กลุ่มเสี่ยง DM/HT และประชาชนใน
ชุมชน  

ข้อ 5. 



โครงการและกิจกรรมที่จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา  
ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

โครงการที่ 1 ; โครงการเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคลในกลุ่มเสี่ยง 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปี ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป 
จ านวน 25,273 คน 

งบ UC กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.สต 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 
โภชนาการบ าบัด สมาธิบ าบัด (SKT) และ 
Motivation Inviewing แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

เจ้าหน้าที่ รพ.เถิน และ 
รพ.สต. จ านวน 38 คน 

งบ UC ธนภัทร อุ่ยเจริญ 
พัชรินทร์ เขตประทุม 

บุปผา เครือวิเสน 

3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ รพ.เถิน จัดอบรม 

ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ที่ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. และการท า

สมาธิบ าบัด SKT การรู้เท่าทันด้านสุขภาพให้กับ 

อสม. หมอประจ าบ้าน กลุ่มเสี่ยง 

อสค. 95 หมู่บ้าน  

กลุ่มเสี่ยง DM 387 คน 

อสม. 1,425 คน 

งบ กสต กลุ่มงานเวชปฏิบัติ

ครอบครัวฯ,  

ทุกรพ.สต 

ข้อ 6. 



กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและติดตามโดยหมอประจ าบ้าน อสม.  
ทุกเดือน ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ มอค. ทุก 3 เดือน  

กลุ่มเสี่ยง DM 387 คน งบ กสต กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ,  
ทุกรพ.สต 

5. ชุมชนขับเคลื่อนโดยใช้เกณฑ์หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคของกองสุขศึกษา 

95 หมู่บ้าน 
นวก. สสอ. 1 คน 
นวก. รพ.เถิน 1 คน 
ตัวแทนโชนๆ ละ 1 คน 

บูรณาการกับ
งานประจ า 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.สต. 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม,  

บุปผา เครือวิเสน 
6. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสผ่านสื่อวิทยุ  
เสียงตามสาย และกิจกรรมรณรงค์ออกก าลังกาย 

สถานีวิทยุ 
คลื่นท่าผาเรดิโอ 94.5 
MHZ และเสียงตามสาย 

- ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม, 

บุปผา เครือวิเสน 
7. กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและติดตามโดยหมอประจ าบ้าน อสม.  
ทุกเดือน ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ มอค. ทุก 3 เดือน 

รพ.สต. 19 แห่ง  
จ านวน 287 คน 

- รพ.เถิน, ทุก รพ.สต., 
 ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  
ธนสิา สุวรรณเลิศ,  

พัชรินทร์ เขตประทุม 

ข้อ 6. 



กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. ประชุมคณะท างาน ประเด็นการออกก าลัง
กายอ าเภอเถินเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
มีการขับเคลื่อนสู่เวทีสมัชชาสุขภาพอ าเภอเถนิ 
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)  

นวก. สสอ.  
Manager NCD 
นักการกีฬาอ าเภอเถิน 
ผู้แทนกลุ่มออกก าลังกาย 
อปท. 

งบ DHB รพ.เถิน, ทุก รพ.สต.,  
ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  

พัชรินทร์ เขตประทุม 

9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 

ทุก รพ.สต. และ รพ.เถิน 
จ านวน 70 คน 

งบ UC ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  
ธนสิา สุวรรณเลิศ, 

พัชรินทร์ เขตประทุม,  
บุปผา เครือวิเสน 

ข้อ 6. 



โครงการที่ 2. โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง 
จากการคัดกรอง 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 
อ าเภอเถิน จ านวน 400 คน 

งบ PPA สสอ., รพ.เถิน,  
และ รพ.สต. 

2. ติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง  
ประเมินและทบทวน 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 
อ าเภอเถิน จ านวน 400 คน 

งบ PPA สสอ., รพ.เถิน,  
และ รพ.สต. 

โครงการและกิจกรรมที่จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา  
ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

ข้อ 6. 



แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 

1. จ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง 

2. จ านวนรายใหม่จาก Pre DM 

3. ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมคา่ระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ 

4. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง DM Risk 

> 5% 

> ไม่เกิน 2.4 % 

> HbA1C > 40% 

> 80% 

โครงการที่ 1 ; โครงการเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคลในกลุ่มเสี่ยง 

ข้อ 7. 



กิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
การประเมิน/เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

1. คัดกรองสุขภาพประชาชน 
อายุ 35 ปี 

ประชากรอายุตั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไป  
จ านวน 25,273 คน 

แบบคัดกรองภาวะสุขภาพ 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
ปี 2562 

ต.ค.–ธ.ค. 
ปี 2561 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ,ทุกรพ.สต 
ประเมินตนเอง 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 
โภชนาการบ าบัด สมาธิบ าบัด 
(SKT) และ Motivation 
Inviewing แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

เจ้าหน้าที่ รพ.เถิน 
และ รพ.สต.  
จ านวน 38 คน 

- ประเมินความรู้ก่อนและ
หลังอบรม 
- ประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
ครั้งที่ 1-2 
  

ม.ค.  
ปี 2562 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ 
พัชรินทร์ เขตประทุม 
บุปผา เครือวิเสน 

3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ รพ.
เถิน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 
และการท าสมาธิบ าบัด SKT การ
รู้เท่าทันด้านสุขภาพให้กับ อสม. 
หมอประจ าบ้าน กลุ่มเสี่ยง 

อสค. 95 หมู่บ้าน  
กลุ่มเสี่ยง DM  
387 คน 
อสม. 1,425 คน 

- ประเมินความรู้ก่อนและ
หลังอบรม 
- แบบประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน อายุ 35 ปีข้ึนไป 
ปี 2562 

ม.ค.-ก.พ. 
ปี 2562 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ,  
ทุกรพ.สต 

ข้อ 7. 



กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

การประเมิน/เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

4. กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและติดตาม  
โดยหมอประจ าบ้าน และ อสม.  
ทุกเดือน ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ 
มอค. ทุก 3 เดือน  

กลุ่มเสี่ยง DM 387 
คน 

แบบประเมินตนเตือนตน 
ด้วย 3 อ. 2 ส. 

ก.พ.-ก.ย. 
ปี 2562 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ,  
ทุกรพ.สต 

5. ชุมชนขับเคลื่อนโดยใช้เกณฑ์
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ลดโรคของกองสุขศึกษา 

95 หมู่บ้าน 
นวก. สสอ. 1 คน 
นวก. รพ.เถิน 1 คน 
ตัวแทนโชนๆ ละ 1 
คน 

แบบประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพของระบบ
สารสนเทศงานสุขภาพภาค
ประชาชน กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 

ม.ีค.-พ.ค. 
ปี 2562 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.
สต.ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม,  
บุปผา เครือวิเสน 

6. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส
ผ่านสื่อวิทยุเสียงตามสายและ
กิจกรรมรณรงค์ออกก าลังกาย 

สถานีวิทยุ 
คลื่นท่าผาเรดิโอ 
94.5 MHZ และ
เสียงตามสาย 

สื่อวิทยุชุมชน 
Application: Line 

เดือน 
ม.ีค.-ส.ค. 
ปี 2562 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม, 
บุปผา เครือวิเสน 

ข้อ 7. 



กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน 

การประเมิน/เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

7. กลุ่มเสี่ยง ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และติดตามโดยหมอประจ าบ้าน 
อสม. ทุกเดือน ติดตามโดย
เจ้าหน้าที่ มอค. ทุก 3 เดือน 

รพ.สต. 19 แห่ง  
จ านวน 287 คน 

- แบบรายงานปิงปอง
จราจรชีวิต 7 ส ี
- แบบรายงานพฤติกรรม
สุขภาพ 
- แบบประเมินหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคฯ ของกองสุขศึกษา 

ก.พ.-ส.ค. 
ปี 2562 

รพ.เถิน, ทุก รพ.สต.,  
ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  
ธนิสา สุวรรณเลิศ,  
พัชรินทร์ เขตประทุม 

8. จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรค 

รพ.สต. และ รพ.เถิน 
จ านวน 70 คน 

แบบประเมินหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคฯ ของกองสุขศึกษา 
  

ก.ค. 
ปี 2562 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  
ธนสิา สุวรรณเลิศ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม,  
บุปผา เครือวิเสน 

ข้อ 7. 



กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน การประเมิน/เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

1. อบรมการใหค้วามรู้แก่ 
กลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรอง 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  
อ าเภอเถิน  
จ านวน 400 คน 

- ประเมินความรู้ก่อนและ
หลังอบรม 
- ประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น
ครั้งที่ 1 

ม.ีค. 
ปี 2562 

สสอ., รพ.เถิน,  
และ รพ.สต. 

2. ติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง  
ประเมินและทบทวน 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
อ าเภอเถิน  
จ านวน 400 คน 

- ประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น
ครั้งที่ 2 
  

ม.ิย. 
ปี 2562 

สสอ., รพ.เถิน,  
และ รพ.สต. 

แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการที่ 2 ; โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ข้อ 7. 



การจัดกิจกรรมโครงการหรือตามแผนงานครบตามแผนที่ก าหนดและการด าเนินกิจกรรมโดยใชก้าร
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และตัวแทนภาคประชาชน 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม 3 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 

1. คัดกรองสุขภาพประชาชน

อายุ 35 ปี 

เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน - ตรวจ FBS ประชาชนอายุ 35 ปี

ขึ้นไป 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ, 

ทุกรพ.สต, แบบประเมินตนเอง 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 

โภชนาการบ าบัดสมาธิบ าบัด 

(SKT) และ Motivation 

Inviewing  

แก่เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และเกิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 

โภชนาการบ าบัดสมาธิบ าบัด 

(SKT) และ Motivation 

Inviewing 

- จัดท าหลักสูตรการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม3 อ.2ส. 1ฟ.อ าเภอเถิน 

- ออกก าลังกายและอารมณ์ โดย

วิธี SKT ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

- ออกก าลังกายและอารมณ์  

โดยการร าวงย้อนยุคและการแกว่ง

แขนท่ีถูกต้อง 

- จัดอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ตามหลักสูตร  

3 อ. 2 ส. 1 ฟ. อ าเภอเถินเพ่ือเป็น

ครู ก ขยายต่อ อสม.และหมอ

ประจ าบ้าน 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ, 

ทุกรพ.สต 

ข้อ 8. 

โครงการที่ 1 ; โครงการเข้าถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคลในกลุ่มเสี่ยง 



แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม 3 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 

3. เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และ รพ.

เถิน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 

และการท าสมาธิบ าบัด SKT การ

รู้เท่าทันด้านสุขภาพให้กับ อสม. 

หมอประจ าบ้าน กลุ่มเสี่ยง 

อสม.และหมอประจ าบ้าน 

ได้รับการอบรมฯ และให้

ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 

อ. 2 ส. 1 ฟ. และการท า

สมาธิบ าบัด SKT การรู้เท่าทัน

ด้านสุขภาพ 

- เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. จัดอบรม

เผยแพร่ความรู้และทักษะตาม

หลักสูตร 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. อ าเภอ

เถิน ขยายต่อ อสม.และ 

หมอประจ าบ้าน 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ, 

ทุกรพ.สต 

4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

และติดตามกลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน โดยหมอประจ า

บ้าน อสม. ทุกเดือน ติดตามโดย

เจ้าหน้าท่ี มอค. ทุก 3 เดือน 

เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวานรายบุคคล ทุก 3 

เดือน 

กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และมีทักษะ

จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพลดโรคด้วยวิธี 

- หลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.  

- ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

ด้วยวิธี เต้นยาสโลบ  

เดินเร็ว และแกว่นแขน 

- ประเมินกลุ่มเสี่ยงทุกเดือนโดย 

อสม. โดยใช้แบบบันทึก 

รอบเอว น้ าหนัก ความดันโลหิต

สูงและพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร การออกก าลังกาย 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ, 

ทุกรพ.สต 

ข้อ 8. 



แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม 3 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 

5. ชุมชนขับเคลื่อนโดยใช้

เกณฑ์หมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลดโรคของกองสุข

ศึกษา 

เกิดการด าเนินการหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

- ในชุมชนใช้กระบวนการหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

- การสร้างหมอประจ าบ้าน

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

- จัดตั้งคณะท างานติดตามหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 

- การด าเนินการตามเกณฑ์หมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนฯ 

- คณะกรรมการลงประเมินหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนฯ 

- คัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพลดหวาน  มัน เค็ม 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ, 

ทุกรพ.สต. 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 

พัชรินทร ์เขตประทุม,  

บุปผา เครือวิเสน 

6. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส

ผ่านสื่อวิทย ุ

เสียงตามสายและกิจกรรม

รณรงค์ออกก าลังกาย 

เพื่อสร้างกระแสการออกก าลัง

กายและลดหวาน มัน เค็ม 

รณรงค์สร้างกระแสการออกก าลัง

กาย ลดหวาน มัน เค็ม 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 

พัชรินทร ์เขตประทุม, 

บุปผา เครือวิเสน 

ข้อ 8. 



แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม 3 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 

7. กลุ่มเสี่ยง ได้รับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

และติดตามโดยหมอประจ า

บ้าน อสม. ทุกเดือน ติดตาม

โดยเจ้าหน้าท่ี มอค. ทุก 3 

เดือน 

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

- ติดตามประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีทุก 3 เดือน 

โดยวัด ความดันโลหิต FBS (เมื่อครบ 6 

เดือน) ติดตามปัญหารายบุคคล ชุมชน

และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

- มีการส ารวจพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง คีย์ข้อมูล 

BRFSS ต าบลละ 50 คน 

รพ.เถิน, ทุก รพ.สต.,  

ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  

ธนิสา สุวรรณเลิศ,  

พัชรินทร ์เขตประทุม 

8. จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้

การด าเนินงาน หมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ

รายบุคคลใน 

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย 

- น าเสนอผลงานทางวิชาการและประกวด

การออกก าลังกาย 

- จัดประกวดเต้นบาสโลบ ระดับอ าเภอ 

- คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 

- ประกาศผลและมอบใบประกาศให้แก่

หมู่บ้านท่ีผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 

- มอบใบประกาศและของรางวัลให้แก่  

รพ.สต. ท่ีน าเสนอผลงานและนวัตกรรม 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  

ธนสิา สุวรรณเลิศ, 

พัชรินทร ์เขตประทุม,  

บุปผา เครือวิเสน 

ข้อ 8. 



แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม 3 ด้าน ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมการใหค้วามรู ้

แก่กลุ่มเสี่ยง 

จากการคัดกรอง 

- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพและมีพฤติกรรมตามหลัก  

3 อ. 2 ส. 1 ฟ. 

- เพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพใน

ชุมชน 

- ประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม 

- ประเมินสุขภาพเบื้องต้นครั้งท่ี 1 

- อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

  

สสอ., รพ.เถิน,  

และ รพ.สต. 

2. ติดตามการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง 

ประเมินและทบทวน 

- เพื่อติดตาม ประเมินและทบทวน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย 

- ประเมินสุขภาพเบื้องต้นครั้งท่ี 2 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้าน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

สสอ., รพ.เถิน,  

และ รพ.สต. 

โครงการที่ 2 ; โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ข้อ 8. 



ฐานข้อมูลเครือข่ายและแกนน าสุขภาพภาคประชาชนในการด าเนินงานสุขศึกษา 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ล าดับ ประเภทเครือข่าย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร E-mail / Link 
1. คลื่นวิทยุชุมชน one 

more love FM 94.5 
นายเกียรติศักดิ์ เมืองมูล 96/6 หมู่ 5 ต.แม่ปะ  

อ.เถิน จ.ล าปาง 
087-9874862 www.onemorelovefm.com 

2. คลื่นวิทยุชุมชน one 
more love FM 94.5 

นายอ าพัน  พงษ์พานิช 
นักจัดรายการวิทยุและ
ผู้ส่ือข่าว 

96/6 หมู่ 5 ต.แม่ปะ  
อ.เถิน จ.ล าปาง 

054-291766 www.onemorelovefm.com 

3. คลื่นวิทยุชุมชน แม่
วังเรดิโอ 

นายธิวัช รัตนไพบูลวิทย ์ 185 หมู่ 3 ต.ล้อมแรด 
อ.เถิน จ.ล าปาง 

054-333322 http://935plus.com/ 

4. คลื่นวิทยุชุมชน Mr. 
Radio FM 93.5 

นายปัญญา ล่ าน้อย 
นักจัดรายการวิทยุและ
ผู้ส่ือข่าว 

18/11 หมู่ 3 ต.ล้อม
แรด อ.เถิน จ.ล าปาง 

085-0354388 - 

5. Line Group ทีมงานสุขศึกษา 
โรงพยาบาลเถิน 

96/5 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด 
อ.เถิน จ.ล าปาง 

054-292016 - 

6. Line Group อสม แต่ละหมู่บ้าน   - 
7. Web โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน  96/5 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด 

อ.เถิน จ.ล าปาง 
054-292016 http://www.thlp.moph.go.th

/11152/ 

ข้อ 9. 



การสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 
ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1) การจัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ “สมัชชาสุขภาพอ าเภอเถิน”  

1) เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สมัชชาสุขภาพอ าเภอเถิน”  

ข้อ 9. 



3) การจัดประชุมหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.  

4) กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในชุมชนด้านการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ 

5) กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในชุมชนด้านการออกก าลังกาย 

6) กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ในชุมชนด้านอารมณ ์

ข้อ 9. 



7) การเดินรณรงค์และจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในงานวัน อสม.  

8) การการรณรงค์เพ่ือ “ลดเบาหวาน ลด 3 in 1” 
ต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

9) การประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสผ่านสื่อวิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย เครือข่ายและแกนน า

สุขภาพภาคประชาชน 
10) Line Group ทีมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลเถิน,  

อสม., และเครือข่ายท้องถิ่น 

ข้อ 9. 



การประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

1) การประเมินพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเถิน ก่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2560-2562  

ข้อ 10. 
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การประเมินความรู้ก่อน-หลัง
การอบรมในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย
เบาหวาน ผลที่ได้คือ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 80  
(N= 189 กลุ่มเป้าหมาย 
ตอบถูกตั้งแต่ 8 ข้อข้ึนไป 
จ านวน 163 ราย = 86.24%) 

ข้อ 10. 



การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
และน าผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับ

กิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

พฤติกรรมเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องมือ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เฝ้าระวัง ผลการเฝ้าระวัง 

ก่อนเฝ้าระวัง หลังเฝ้าระวัง 

- การบริโภคอาหาร

หวาน มัน เค็ม 

- อารมณ์ 

- การออกก าลังกาย 

- การสูบบุหรี่ 

- การดื่มสุรา 

- เพ่ือประเมิน

พฤติกรรมตามหลัก  

3 อ. 2 ส. 

- เพ่ือคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยงโรคเบาหวาน 

- ตรวจวัดระดับน้ าตาล 

ในเลือดจากการงด

อาหารและน้ า 8 ชั่วโมง 

- ประเมินพฤติกรรม 

โดยใช้แบบตนเตือนตน

ตามหลัก 3 อ. 2 ส. 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพทุก 1 เดือนและ

ติดตามบันทึกผลลงใน

แบบกิจกรรมตนเตือนตน 

- นัดตรวจวัดระดับ

น้ าตาลในเลือดจากการ

งดอาหารและน้ า 8 

ชั่วโมง ในอีกเดือนที่ 3 

- 3 เดือนหลังจากการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

มีการประเมินโดยการ

เจาะเลือด (ครั้งท่ี 2) 

งดอาหารและน้ า หลัง 

8 ชั่วโมง 

- ผลระดับน้ าตาลใน

เลือดกลับมาเป็นปกติ 

น้อยกว่า 100 มก.ดล 

- น าบันทึกข้อมูลการ

คัดกรองและการ

ตรวจยืนยันกลุ่มเสี่ยง  

ในโปรแกรม Hos XP 

  

พ.ย. ถึง  ม.ค. 

ของทุกปี 

ผู้รับผิดชอบ

ประจ าหมู่บ้าน 

จากผลการเฝ้าระวัง

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้น

ไป ทั้งหมด 5,228 ราย 

พบกลุ่มเสี่ยงที่มีค่าระดับ

น้ าตาลในเลือดมากกว่า 

126 มก.ดล. ส่งต่อเข้ารับ

การตรวจวินิจฉัย  

โดยอายุรแพทย์  

โรงพยาบาลเถิน 

 

ข้อ 11. 



หมวดที่ 2 
กระบวนงานสุขศึกษา 

ในกลุ่มป่วย 
เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเอง 

ของผู้ป่วยและครอบครัว 



ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

ข้อค าถามท่ี ค าถาม ตอบผิด 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. โรคเบาหวานเกิดจากความบกพรอ่งของตับอ่อน 41 25.31 

2. คนที่เริ่มเป็นเบาหวานจะมีลักษณะหิวบ่อย ฉี่บ่อย อ่อนเพลีย น้ าหนักลด 16 9.87 

3. คนเป็นเบาหวานที่มรีะดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

29 17.90 

4. คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มันและเค็มจัด 2 1.23 

5. ควรแปรงฟันหลังอาหารทุกครัง้หรือแปรงฟนัอย่างน้อยวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าและ
ก่อนนอนดว้ยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

5 3.08 

6. คนเป็นเบาหวานควรดูแลเท้าของตนเองเป็นพิเศษเช่นสวมรองเท้าไมค่ับเกินไปพื้นนุ่มและ
ตัดเล็บตรงเสมอนิ้วไมค่วรตัดเลาะบรเิวณจมกูเล็บ 

14 8.64 

7. คนเป็นเบาหวานควรดูแลเท้าของตนเองเป็นพิเศษเช่นสวมรองเท้าไมค่ับเกินไปพื้นนุ่มและ
ตัดเล็บตรงเสมอนิ้วไมค่วรตัดเลาะบรเิวณจมกูเล็บ 

6 3.70 

8. ยารักษาเบาหวานก่อนอาหารควรกนิกอ่นอาหาร 30นาที 53 32.72 

9 อาหารเสริม สมุนไพรบางชนิดสามารถลดน้ าตาลในเลือดได้ 73 45.06 

10. คนเป็นเบาหวานควรพบแพทย์ตามนดัสม่ าเสมอ 6 3.70 

ข้อ 12. 



การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้อง 
กับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

32933 

19,396 
15,932 14,212 

10,421 
7,403 6,047 5,388 4,236 3,865 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก  
ปีงบประมาณ 2559- 2561  

ปีงบประมาณ2559 

ปีงบประมาณ2560 

ปีงบประมาณ2561 
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ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C<7% 

4.02 4.43 
7.3 

5.65 
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ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 

0.73 0.71 
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 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกการตัดเท้า 

1.44 

1.45 

2.51 

1.37 

0
1
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5
6

2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน 
DR 

ข้อ 13. 



ผลการด าเนินงานในด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

โรคเบาหวาน เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า

HbA1C<7% 
>40% 17.12 20.78 17.44 20.07 

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน  

DR 
<5% 1.44 1.45 2.57 1.37 

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ทางไต 
<10% 4.02 4.43 7.30 5.65 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า <1% 0.73 0.71 0.70 0.00 

ข้อ 13. 



อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

1.93 2.03 
2.37 

3.48 

0
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2

3

4

5

2558 2559 2560 2561 

อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากPre DM 

ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง เพิ่มขึ้นเกิน
เป้าหมาย ร้อยละ 2.4 

น าประเด็นปัญหาเข้าสูก่าร
ประชุมคณะกรรมการ พชอ.  

ขับเคลื่อนนโยบายอ าเภอเถิน
สุขภาพดี ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรค 3 อ. 2 ส. 

ปรับสิ่งแวดล้อม  
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

ข้อ 13. 



โครงการและแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดบริการคลินิก NCD Clinic Plusของ รพ. และรพ.สต.ให้มีคุณภาพ 

1.1ประชุมพยาบาล รพสต.เพื่อรับทราบ

นโยบายและวิธีการด าเนินงาน NCD clinic 

Plus 

1 ครั้ง 

  

ค่าอาหารว่าง 25คนx25บาท 

เป็นเงิน 625 บ. 

แพทย์ NCD,  

พัชรินทร ์CM 

ธนสิา 

1.2 การจัดบริการ DM un control clinic 

 ในโรงพยาบาลเถิน ในวันพุธและศุกร์และ 

มกีารจัดการรายกรณี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโดยใช้

กระบวนการ Motivation Interviewing  

และ Self Managemaent Support 

กลุ่ม Un control DM  

ท่ีรักษาในรพ.เถิน  

จ านวน 1,663 ราย  

2 วัน/สัปดาห์  

วันละ 100 คน 

- แพทย์ NCD,  

พัชรินทร ์CM 

Mini case manager 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ข้อ 14. 



แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 การจัดบริการ Un control DM clinic ในรพสต.

ลูกข่าย 18 แห่ง ให้การดูแลโดย Mini case Manager

และพยาบาลวิชาชีพใน รพสต. 

กลุ่ม Uncontrol DM ที่

รักษาในรพสต.=1,057ราย 

1 วัน/สัปดาห์ วันละ 30 คน

x18แห่ง 

- Mini case manager 

ใน รพสต. 

  

1.4 การจัดบริการ Un control HT clinic ในภาค

บ่ายของทุกวันท าการในภาคบ่ายของทุกวันท าการ

และมีการจัดการรายกรณี และมีการจัดการรายกรณี

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพตามปัญหาและความต้องการ

ของผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการ Motivation 

Interviewing และ Self Managemaent Support 

กลุ่ม Un control HT ที่

รักษา 

ในรพ.เถิน=2,493 ราย 

5 วัน/สัปดาห ์(ภาคบ่าย) 

(วันละประมาณ 50-60คน) 

  

- แพทย์ NCD, พัชรินทร์ 

CM 

Mini case manager 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  

1.5 การจัดบริการ Un control HT clinic ให้การ

ดูแลโดย Mini case Managerและพยาบาลวิชาชีพใน 

รพสต. 

กลุ่ม Un control HT ที่

รักษาในรพสต.= 1,875 ราย 

1วัน/สัปดาห์ (วันละ 50 คน

x18แห่ง) 

- 

  

  

Mini case manager 

ใน รพสต. 

  

2. การใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในการสื่อสารและ

ดูแลรักษาผู้ป่วย 

ผู้ป่วย DM = 3,371ราย - แพทย์ NCD,  

พัชรินทร์ CM 

Mini case manager ข้อ 14. 



แผนงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มท่ีควบคุมไม่ได้; 

สีเหลือง สีส้ม สีแดง และกลุ่มป่วยท่ีมีภาวะแทรก; สี

ด า เน้นกลุ่มสีแดงโดยใช้กระบวนการ MI และ Self-

Management support และมีการใช ้SMBG 

SMBP ในการประเมินผลลัพธ์ 

ผู้ป่วย Un control DM  

จ านวน= 2,720 ราย 

ผู้ป่วย Un control HT 

จ านวน= 4,368 ราย 

เครื่องตรวจ DTX จ านวน 50 เครื่อง 

ราคาเรื่องละ1,200 บ.  

รวมเป็นเงิน 60,000 บ. 

เครื่องวัดความดันโลหิต 

จ านวน 50 เครื่อง 

ราคาเรื่องละ1,800 บ. 

รวมเป็นเงิน 90,000 บ. 

แพทย์ NCD,  

พัชรินทร ์CM 

Mini case 

manager 

4. จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วยDM/HT  

เพื่อเป็นคู่มือในการดูแลตนเองในกลุ่ม  

Un control DM/HT 

8,000 เล่ม 

  

ค่าจัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วย ราคาเล่มละ 

40 บาท จ านวน 8,000 เล่ม  

เป็นเงิน 32,000 บาท  

พัชรินทร์ CM 

  

5. จัด chronic case Conference เพื่อน า case ท่ี

มีปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4 ครั้ง/ปี  

  

ค่าอาหารว่าง 

25 คนx25xบาทx4ครั้ง 

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท 

แพทย์ NCD 

พัชรินทร ์CM 

  
6. การดแูลติดตามต่อเน่ืองท่ีบ้าน (COC) โดยมี
แนวทางการเย่ียม *ผู้ ป่วยกลุ่มสีแดงมีการท า
แผนการเย่ียมรายบคุคลและติดตามเย่ียมโดย 
FCT ร่วมกบั Case Manager และ Mini case 

manager  ใน รพ.สต. *ผู้ ป่วยกลุ่มสีส้มมีการ
ติดตามเย่ียมโดย มอค./อสม. 

ผู้ป่วย DM กลุ่มสีแดง 
จ านวน 248 ราย  
กลุ่มสีด าจ านวน 481ราย 
กลุ่มสีส้ม จ านวน 629 ราย 

- งานCOC  

Case manager 

Mini case 

manager 

มอค. 

ข้อ 14. 



โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรคเบาหวาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาผู้จัดการระบบ System Manager โดยก าหนด

มอบหมายให้ แพทย์เป็นผู้ดูแลท้ังงานและระบบ 

แพทย์สาธิต ปทุมมัง อา

ยุรแพทย์เป็น System 

Manager โรค NCD 

- แพทย์ NCD 

  

2. ประชุมคณะกรรมการ NCD board เพื่อติดตามผลงาน และ

รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง/ปี 

  

ค่าอาหารว่างในการประชุม 

15 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง 

เป็นเงิน 750 บ. 

NCD Board  

อ.เถิน 

  

3. ประชุมระดับผู้ปฏิบัติงาน CM และ Mini CM และพยาบาล 

เวชปฏิบัติใน รพ. และ รพ.สต. เพื่อติดตามงานและรับทราบปัญหา 

ในการปฏิบัติงาน 

4 ครั้ง/ปี  

  

ค่าอาหารว่าง 

25 คน x 25 บาท x ครั้ง 

เป็นเงิน 2,500 บ. 

แพทย์ NCD 

พัชรินทร ์

CM 

4. การพัฒนาในเร่ืองระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาและการก ากับติดตามการแก้ปัญหา 

4.1 มีการก ากับติดตามโดยใช้ File DATA Set ของอ าเภอ ในการ 

ส่งข้อมูลผู้ป่วยลงสู่ รพ.สต. ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียนรายใหม่ 

DM/HT ในเดือนนั้นๆและผู้ป่วยท่ีขาดนัดในแต่ละเดือนและมีการส่ง

ข้อมูลย้อนกลับเมื่อสามารถติดตามผู้ป่วยท่ีขาดนัดได้เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

4.2 มีการก ากับติดตามผ่านโปรแกรม COC ในการส่งต่อผู้ป่วย  

Un control DM/HT ท่ีมีปัญหาซับซ้อนซึ่งต้องมีการติดตามเยี่ยมบ้าน

และการส่งข้อมูลตอบกลับเมื่อผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมติดตามและ 

ไดแ้ก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

  

- งาน COC 

พัชรินทร ์

CM 
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ข้อ 15. การออกแบบกิจกรรม เลือกใช้สื่อเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทีส่อดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถชีีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

กิจกรรม/สื่อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม: การให้ความรู้เรื่องการ
รับประทานผลไม้ส าหรับ 
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายท าความเขา้ใจ และรับรู้ถึงปริมาณ
การกินผลไม้ที่ตนเองกินได้ ต่อวัน และสามารถเลือกกินได้
อย่างหลากหลาย เพื่อความคุมระดับน้ าตาลในเลือดและ
ป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

สื่อ: คู่มือการจัดการด้านอาหาร 
เกี่ยวกับหมวดหมู่อาหาแลกเปลี่ยน  

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับพฤติกรรมการกินได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
และส่งเสริมให้มีภาวะโภชนาการที่ดี 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
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กิจกรรม/สื่อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

นวัตกรรม: “สมุดน้อยคอยเตือนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มป่วย DM  HT ที่ควบคุมโรค
ไม่ได้ เพื่อชะลอไตเสื่อม” เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  

เพื่อชะลอความเสือ่มของไต และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
และญาติ 

โครงการ:  3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย  
เทิดไท้องศ์ราชัน และโครงการบ าบัด 
ผู้สูบบุหรี่เชิงรุกในชุมชน 

เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีพฤติกรรมด้านการ
สูบบุหรี่มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
พื้นที่อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
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กิจกรรม/สื่อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม: การจัดการรายกรณีใน
ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้
โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณีและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคุมระดับน้ าตาลได้ตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
และญาต ิ
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
สื่อ:  QR Core การให้ความรู้ 
เรื่องโรคเบาหวาน 

การพัฒนาการให้ความรู้ เรื่องโรคเบาหวานผ่านสื่อ
สารสนเทศ โดยการแสกน QR Core ที่บริเวณทาง
ขึ้นช้ัน 1 ตึกร่มโพธิ์สุขภาพ โรงพยาบาลเถิน 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
ญาติ และประชาชนทั่วไป 

สื่อ: การเรียนรู้ เรื่องการขึ้นบันได
เท่ากับการออกก าลังกาย บริเวณ
ทางขึ้นชั้น 1 ตึกร่มโพธิ์สุขภาพ 
โรงพยาบาลเถิน  

เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลัง
กาย 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
ญาติ และประชาชนทั่วไป 
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แผนงาน หรือ โครงการ จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา  
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปี ประชากรอายุ 35 
ปีขึ้นไป จ านวน 

25,273 คน 

งบ UC กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.สต 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. โภชนาการ
บ าบัด สมาธิบ าบัด (SKT) และ Motivation 
Inviewing  
แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

เจ้าหน้าที่ รพ.เถิน 
และ รพ.สต. 

จ านวน 38 คน 

งบ UC ธนภัทร อุ่ยเจริญ 
พัชรินทร์ เขตประทุม 

บุปผา เครือวิเสน 

3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ รพ.เถิน จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. และการท า
สมาธิบ าบัด SKT การรู้เท่าทันด้านสุขภาพให้กับ 
อสม. หมอประจ าบ้าน กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย 

อสค. 95 หมู่บ้าน  
อสม. 1,425 คน 

งบ กสต กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.สต 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. กลุ่มป่วย ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและติดตามโดยหมอประจ าบ้าน  
อสม. ทุกเดือน ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
ทุกเดือน 

  งบ กสต กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.สต 

5. ชุมชนขับเคลื่อนโดยใช้เกณฑ์หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคของกองสุขศึกษา 

95 หมู่บ้าน 
นวก. สสอ. 1 คน 

นวก. รพ.เถิน 1 คน 
ตัวแทนโชนๆละ 1 คน 

บูรณาการ
กับงาน
ประจ า 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวฯ, ทุกรพ.สตธน

ภัทร อุ่ยเจริญ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม, 

บุปผา เครือวิเสน 
6. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสผ่านสื่อวิทยุ 
เสียงตามสาย และ กิจกรรมรณรงค์การ 
ออกก าลังกาย 

สถานีวิทยุ 
คลื่นท่าผาเรดิโอ 94.5 
MHZ และเสียงตามสาย 

- ธนภัทร อุ่ยเจริญ, 
พัชรินทร์ เขตประทุม, 

บุปผา เครือวิเสน 
7. ประชุมคณะท างานสถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
พร้อมลงประเมิน  

ผู้แทนสถาน
ประกอบการ 

งบ UC ทพญ. ภริยา วงศ์ฟู พร้อมคณะ  
รพ.สต.แม่ถอด,  
รพ.สต.กุ่มเนิ้ง 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. กลุ่มป่วย ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพและติดตามโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุก

เดือน (หน่วยงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีการออก

ก าลังกายทุกวัน ในหน่วยงานใช้ Healthy 

break / No FORM) 

รพ.สต. 19 แห่ง  

จ านวน 287 คน 

- รพ.เถิน, ทุก รพ.สต. 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  

ธนสิา สุวรรณเลิศ, 

พัชรินทร์ เขตประทุม 

9. ประชุมคณะท างาน ออกก าลังกายอ าเภอ

เถินเพื่อขับเคลื่อนสู่เวทีสมัชชาอ าเภอ และ 

พชอ.  

นวก. สสอ.  

Manager NCD 

นักการกีฬาอ าเภอเถิน 

ผู้แทนกลุ่มออกก าลังกาย 

อปท. 

งบ DHB รพ.เถิน, ทุก รพ.สต. 

ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  

พัชรินทร์ เขตประทุม 

10. จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวาน มัน 

เค็ม ระดับอ าเภอ และนวัตกรรมงาน NCD 

ทุก รพ.สต. และ รพ.เถิน 

จ านวน 70 คน 

งบ UC ธนภัทร อุ่ยเจริญ,  

ธนสิา สุวรรณเลิศ, 

พัชรินทร์ เขตประทุม 

บุปผา เครือวิเสน 
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แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ทีร่ะบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ สิ่งที่ประเมิน  

(จากวัตถุประสงค์

โครงการ) 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ กลุ่ม

ตัวอย่าง/

พื้นที ่

ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

บริการ 

การดูแล

ผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

1. เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถการจัดการ

ระบบบริการตาม Service 

Plan ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ผู้รับบริการได้รับ

บริการท่ีมีคุณภาพและ 

มีความปลอดภัย 

2. เพื่อจัดระบบบริการ

สุขภาพท่ีสามารถ

ประเมินผลได้ตามตัวชี้วัด 

ท่ีก าหนดในแต่ละสาขา 

1. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ไม่เกิน ร้อยละ 2.4 
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ราย
ใหม่ลดลง 
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ ≥ 
ร้อยละ 40 
4. ผู้ป่วยเบาหวาน ท่ีขึ้น

ทะเบียนได้รับการประเมิน

โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk)  

≥ร้อยละ 85 

- ประเมินจาก
ค่าระดับน้ าตาล
ในเลือด FBS < 
130mg% 
ติดต่อกัน 2 ครั้ง 
และและ 
HbA1C < 7% 
- เกณฑ์การ
ประเมิน NCD 
Clinic Plus 

- กลุ่ม Un 
control DM  
ท่ีรักษา 
ในรพ.เถิน 
- ผู้ป่วย DM  
กลุ่มสีแดง  
กลุ่มสีด า 
และ กลุ่มสีส้ม  

ธ.ค. 61 ถึง 

ก.ย. 62 

- แพทย์ NCD  
- พัชรินทร ์CM 
- Mini case 
manager  
รพ.สต. 
- ทีมสหวิชาชีพ 
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โครงการ สิ่งที่ประเมิน  

(จากวัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง/

พื้นที ่

ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบ
การให้บริการแต่ละสาขาท่ี
เกี่ยวข้องใน รพ. แต่ละระดับ 
มีการส่งต่อข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย
ได้เหมาะสมและสามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ดูแลผู้ป่วยในแต่ละสาขาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
มีการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
เครือข่ายทุกระดับ 
5. เพื่อด าเนินงานและ
ประเมินผลการจัดระบบบริการ
สุขภาพใน 
แต่ละสาขาตามเวลาที่ก าหนด 

5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ท่ีมีค่า FBS ≤ 130mg% 
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ได้รับ
การเจาะ HbA1C  
ร้อยละ 70 
6. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
สีแดงและสีด า ได้รับการ
ส่ง COC และเยี่ยมบ้าน 
ร้อยละ 50 
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โครงการ สิ่งที่ประเมิน  

(จากวัตถุประสงค์โครงการ) 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง/

พ้ืนท่ี 

ระยะเวลา ผู้ประเมิน 

โครงการ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ

โรคเบาหวาน 

- แพทย์ผู้ดูแลระบบ ติดตาม

ผลงาน และรับทราบปัญหา 

ในการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้

ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาและ

การก ากับติดตามการแก้ปัญหา 

  

- กลุ่มผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียน

รายใหม่ DM/HT และ

ผู้ป่วยท่ีขาดนัดมีการส่ง

ข้อมูลย้อนกลับและ

ติดตามผู้ป่วยท่ีขาดนัดได้

ในแต่ละเดือน 

- ผู้ป่วย Un control 

DM/HT  

ท่ีมีปัญหาซับซ้อนได้รับ

การติดตามเยี่ยมบ้านและ

ส่งข้อมูลตอบกลับ เมื่อ

ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยม

ติดตามและได้แก้ไข

ปัญหาเรียบร้อยแล้ว 

- File DATA 

Set ของ

อ าเภอ 

- โปรแกรม 

COC ในการ

ส่งต่อผู้ป่วย  

Un control 

DM/HT ท่ีมี

ปัญหา

ซับซ้อน 

แพทย์สาธิต 

ปทุมมัง อายุร

แพทย์เป็น 

System 

Manager โรค 

NCD รพ.เถิน 

เดือน ธ.ค.  

ปี 2561 ถึง 

ส.ค. ปี 

2562 

NCD 

Board  

อ.เถิน 
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การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการตามแผนที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครวั 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดบริการคลินิก NCD Clinic Plusของ รพ. และรพ.สต.ให้มีคุณภาพ 

1.1 ประชุมพยาบาล รพสต.  เพื่อรับทราบนโยบายและ

วิธีการด าเนินงาน NCD 

clinic Plus 

- แพทย์ NCD,  

พัชรินทร ์CM 

ธนิสา (สสอ.) 

1.2 การจัดบริการ DM un control 

clinic ในโรงพยาบาลเถิน และ 

รพ.สต.ลูกข่าย 18 แห่ง โดยมีการ

จัดการรายกรณีจาก case manager 

ตามปัญหาและความต้องการของ

ผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการ 

Motivation Interviewing และ 

Self Management Support 

เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีควบคุม

น้ าตาลไม่ได้ สามารถคุม

น้ าตาลได้ตามเกณฑ์ 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีระดับน้ าตาล ≥ 130 mg% 

2 visit ติดกัน จะได้รับการจัดการรายกรณี 

โดยใช้กระบวนการ (MI) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ

วิเคราะห์ปัญหาของตนเองและร่วม

วางเป้าหมายการรักษากับเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้

บรรลุค่าระดับน้ าตาลเป้าหมาย 

แพทย์ NCD,  

พัชรินทร ์CM 

Mini case 

manager 

ทีมสหสาขา

วิชาชีพ 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ข้อ 18. 



แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 

2. การใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ใน

การสื่อสารและดูแลรักษาผู้ป่วย 

เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบ 

และตระหนกัถึงความ

รุนแรงของโรคท่ีตนเอง

เป็นอยู่ 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มท่ีควบคุมไม่ได้;  

สีเหลือง  สีส้ม สีแดง และกลุ่มป่วยท่ีมี

ภาวะแทรกซ้อน (สีด า) เน้นกลุ่มสีแดง โดยใช้

กระบวนการ MI และ Self-Management 

support และมีการใช ้SMBG SMBP ในการ

ประเมินผลลัพธ ์

แพทย์ NCD,  

พัชรินทร ์CM 

Mini case 

manager 

3. จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

DM/HT เพ่ือเป็นคู่มือในการดูแล

ตนเองในกลุ่ม Un control DM/HT 

เพื่อเป็นคู่มือในการ

สนับสนุนการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยท่ียังควบคุมโรค

ไม่ได้ 

รายละเอียดของคู่มือประกอบด้วย  

1) ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน 

2) การดูแลตัวเองเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน

ฉุกเฉิน เช่น Hypo-Hyperglycemia  

3) อาการเตือนที่ต้องมาพบแพทย์ทันที 

4) การนัดหมายพบแพทย ์

5) ยาท่ีได้รับ ณ ปัจจุบันของผู้ป่วย 

พัชรินทร ์CM 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 

4. จัด chronic case 

Conference เพื่อน า case ที่มี

ปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

เพื่อทบทวนการดูแล

ผู้ป่วย  

ท าให้ทราบปัญหาและ

วางแนวทางแก้ไข 

- ให้แต่ละ รพ.สต. น า case ผู้ป่วยที่มี

ปัญหามาน าเสนอในที่ประชุม 

- วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

- วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- พัฒนาระบบบริการ 

แพทย์ NCD 

พัชรินทร์ CM 

  

5. การดูแลติดตามต่อเนื่องที่บ้าน 

(COC) โดยมีแนวทางการเยี่ยม  

*ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงมีการท า

แผนการเยี่ยมรายบุคคลและ

ติดตามเยี่ยมโดย FCT ร่วมกับ 

Case Manager และ Mini case 

manager ใน รพ.สต.  

*ผู้ป่วยกลุ่มสีส้มมีการติดตาม

เยี่ยมโดย มอค./อสม. 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ

ดูแลอย่างต่อเนื่องถึง

บ้านและชุมชน 

- มีการส่งต่อข้อมูลการดูแลจากคลินิก 

DM ไปยังศูนย์ COC ด้วยโปรแกรม FCT 

อ าเภอเถิน 

- มีการวางแผนการดูแลเป็นรายบุคคล 

(individual care Plan) 

- ให้การดูแลตามแผนและประเมินผลการ

ติดตามดูแล 

- ส่งผู้ป่วยกลับเข้าคลินกิ DM หาก

ประเมินแล้วพบว่าควรได้รับการดูแลจาก

อายุรแพทย์โดยทันที 

งาน COC  

Case manager 

Mini case 

manager 

มอค. 

ข้อ 18. 



แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาผู้จัดการระบบ 

System Manager โดยก าหนด

มอบหมายให้ แพทย์เป็นผู้ดูแล 

ทั้งงานและระบบ 

พัฒนาระบบการจัดการ

โรคเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิด

ผู้ป่วยรายใหม่และป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยรายเก่า 

ประชุม System Manager 

ร่วมกับ Case manager และ 

Mini case manager 

  

แพทย์ NCD 

  

2. ประชุมคณะกรรมการ NCD 

board เพื่อติดตามผลงาน และ

รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน 

เพื่อวางแผนการจัดการ

โรคเบาหวานและทราบปัญหา

รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากร

เพื่อการจัดการโรค 

ประชุม NCD board  NCD Board  

อ.เถิน 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรคเบาหวาน 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 

3. การพัฒนาในเรื่องระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาและการก ากับติดตามการแก้ปัญหา 

3.1 มีการก ากับติดตามโดยใช้ File 

DATA Set ของอ าเภอ ในการส่ง

ข้อมูลผู้ป่วยลงสู่ รพ.สต. ในกลุ่ม

ผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียนรายใหม่ 

DM/HT ในเดือนน้ันๆและผูป้่วยท่ี

ขาดนัดในแต่ละเดอืนและมีการส่ง

ข้อมูลย้อนกลับเมื่อสามารถติดตาม

ผู้ป่วยท่ีขาดนัดได้เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อใช้โปรแกรม IT เป็นเครื่องมือ

ในการดูแลผู้ป่วย เช่น การส่งต่อ

ข้อมูลการรักษา การเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างเครือขา่ย 

มี data center อยู่ที่

โรงพยาบาลเถิน 

งาน IT รพ.เถิน 

และ สสอ. เถิน 

3.2 มีการก ากับติดตามผ่าน

โปรแกรม COC  

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วย 

ระหว่างบ้าน ชุมชนและ

โรงพยาบาล 

ผู้ป่วย Un control DM/HT ที่

มีปัญหาซับซ้อนซึ่งต้องมีการ

ติดตามเยี่ยมบ้าน มีการส่งข้อมูล

ตอบกลับเมื่อผู้ป่วยได้รับการ

เยี่ยมติดตามและได้แก้ไขปัญหา

เรียบร้อยแล้ว 

งาน COC 

พัชรินทร์ CM 
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การสนับสนุนเสรมิพลังให้กับภาคีเครอืข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 
ในการด าเนินงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ประเด็น ระยะเวลา ทีม/ผู้ติดตาม ผู้รับการติดตาม ผล ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

- การให้ความรู้แกนน าภาคประชาชน 

ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

- การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเมื่อมี 

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าที่บ้าน 

ปีงบประมาณ  

2561-2562 

อสม./มอค./ 

FCT/เทศบาล/

คณะกรรมการ กสต. 

แต่ละพื้นที่ 

- ผู้ป่วยเบาหวาน 

และญาติ 

- ประชาชนทั่วไปและ

ชุมชน 

ผู้ป่วยเบาหวานและญาติเข้าใจ

และมีความรู้ด้านการประเมิน

อาการของตนเองเมื่อเกิดภาวะ

น้ าตาลในเลือดต่ า 

ผู้ป่วยบางคนอยู่ห่างไกล 

ในการเดินทางมารพ. 

- การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเมื่อมี 

ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงที่บ้าน 

ปีงบประมาณ  

2561-2562 

อสม./มอค./ 

FCT/เทศบาล/

คณะกรรมการ กสต. 

แต่ละพื้นที่ 

- ผู้ป่วยเบาหวาน 

และญาติ 

- ประชาชนทั่วไปและ

ชุมชน 

ผู้ป่วยเบาหวานและญาติเข้าใจ

และมีความรู้ด้านการประเมิน

อาการของตนเองเมื่อเกิดภาวะ

น้ าตาลในเลือดสูง 

ผู้ป่วยบางคนอยู่ห่างไกลใน

การเดินทางมารพ. 

-วิถีชีวิตการด ารงชีพบางคน

ไม่สามารถควบคุมหรือ

หลีกเลี่ยงอาหารได้ 

ข้อ 19. 



ประเด็น ระยะเวลา ทีม/ผู้ติดตาม ผู้รับการติดตาม ผล ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

- การดูแลสุขภาพตนเอง 3 อ. 2 ส. ปีงบประมาณ  

2561-2562 

อสม./มอค./ 

FCT/เทศบาล/

คณะกรรมการ กสต. 

แต่ละพื้นที่ 

- ผู้ป่วยเบาหวาน 

และญาติ 

- ประชาชนทั่วไปและ

ชุมชน 

ผู้ป่วยเบาหวานและญาติเข้าใจ

และมีความรู้ด้าน 

การประเมินอาการตนเองเร่ือง 

3 อ. 2 ส. และเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสม 

-วิถีชีวิตการด ารงชีพบางคน

ไม่สามารถควบคุมหรือ

หลีกเลี่ยงอาหารได้ 

- การส่งต่อผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ  

2561-2562 

อสม./มอค./FCT/

เทศบาล/คณะกรรมการ 

กสต. แต่ละพื้นที่/

กู้ภัย/1669 

- ผู้ป่วยเบาหวานและ

ญาติ/อสม./กู้ภัย 

- ประชาชนทั่วไปและ

ชุมชน 

ผู้ป่วยและญาติ ภาคีเครือข่าย 

มีการประสานงานด้านการ 

ส่งต่อ และช่องทางการส่งต่อที่

รวดเร็ว 

ผู้ป่วยบางคนอยู่ห่างไกล   

ในการเดินทางมา รพ. 
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การประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

รายการ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลดิบ ผลงาน ปี 62 

(ร้อยละ) 

1. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 

จากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานไม่เกิน ร้อยละ  

2.4 17ราย /1009 ราย 1.68 

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้  ≥ 40 412 ราย/1,367 ราย 12.38 

3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≤ 130mg% 

ติดต่อกัน 2 ครั้ง ได้รับการเจาะ HbA1C  

70 1,256 ราย/3,464 36.25 

4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานสีแดงและสีด า ได้รับการ

ส่ง COC และเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 50 

50 272 ราย/586 ราย 46.41 

ข้อ 20. 



ข้อมูลเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 - 25 มีนาคม 62 โดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มี
ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ทั้งหมด 386 ราย มีค่าน้ าตาลใน 3 Visit 

ข้อ 20. 

เดือน การออกให้สุข

ศึกษาในคลินิก

เบาหวาน 

(ครั้ง) 

ผู้ป่วย

เบาหวาน

FPG>160m

g% 

มีค่าภาวะ

น้ าตาลในเลือด

ดีขึ้น(ราย) 

คิดเป็นร้อยละ 

(N=386) 

ต.ค. – พ.ย. 14 139 44 31.68 

ธ.ค. – ม.ค. 13 149 28 18.76 

ก.พ. – มี.ค. 8 98 15 22.02 



หลังจากให้กระบวนการสขุศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการส่งต่อ 
ผู้ป่วยเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่องโดยเภสัชกร เมื่อพบว่า 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมเสีย่ง ดังนี ้

ผู้ป่วย ลืม กินยา ฉีดยาผิด 

ผู้ป่วยคุมอาหารได้แต่น้ าตาลไม่ลด 

กินยา ใช้สมุนไพร อาหารเสริมร่วมกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน 

ปรับลดยาเอง / มีอาการข้างเคียงเมื่อกินยา 



การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพ
เป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 

พฤติกรรมเสี่ยง วัตถุประสงค์ เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้เฝ้าระวัง ผลการเฝ้าระวัง 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเกิดแผลที่เท้า

ในผู้ป่วยเบาหวาน

ที่มีเท้าผิดรูปและ

สูญเสียประสาท 

รับความรู้สึกที่เท้า 

เพื่อป้องกัน

การเกิดแผลที่

เท้าในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน 

การตรวจ

ประเมิน 

Complete 

Foot Exam 

และการจัดการ

ตามระดับ 

ความเสี่ยง 

1 ป ี พัชรินทร์ CM ร้อยละของการ 

ตัดเท้าและขา 

ในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน = 0 

แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโรคเบาหวาน คลินิกโรคเรื้อรัง 

ข้อ 21. 



ผลการปรับกจิกรรม 

กิจกรรมก่อนเฝ้าระวัง กิจกรรมหลังเฝ้าระวัง 

1. การตรวจประเมิน  

Complete Foot Exam 

  

1. การตรวจประเมิน Complete Foot Exam 

2. การจ าแนกระดับความเสีย่ง; กลุ่มเสี่ยงสูง 62 ราย,  

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง 155 ราย 

3. การจัดการตามระดับความเสี่ยง; การดูแลเท้า 

กลุ่มเสี่ยงสูงร้อยละ 100 

4. การเข้าถึงรองเท้าพิเศษส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าร้อยละ 100 

5. ผู้ป่วยเบาหวานสูญเสียอวัยวะเป็น 0 ราย 

ข้อ 21. 



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั 

ข้อ 21. 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์

(ร้อยละ) 

ปี 2560 

(ร้อยละ) 

ปี 2561 

(ร้อยละ) 

ปี 2562 

(ร้อยละ) 

 อัตราการเข้าถึงการคัดกรอง 

 Complete Foot Exam 

>60 74.16 73.35 69.66 
(อยู่ระหว่าด าเนินการ) 

อัตราการดูแลเท้ากลุ่มเสีย่งสูง 

ตามเกณฑ์คุณภาพ 

>90 97.68 100 100 

ร้อยละของการสูญเสียอวัยวะ 

จากแผลเท้าเบาหวาน  

<1 0.03 0 0 

ที่มา: ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ล าปาง ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



การตรวจประเมิน 
Complete Foot 

Exam ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

การให้ความรู้ด้านการ
ดูแลเท้าและการเสริม
แผ่นรองเท้าเพื่อลด
แรงกดผิดปกติที่เท้า 

การเข้าถึงรองเท้า
เบาหวานในกลุ่มเสี่ยง
สูงและกลุ่มมีแผลเท้า 

ข้อ 21. 



NCD Clinic              พชอ. 

มันคืออะไรพี่ พชอ. ?? ประชุมกลุ่มย่อย ประเด็น การออกก าลังกายลดโรค 

    การขับเคลื่อนการออกก าลังการในชุมชน 
     รายป่วยใหม่ลดลง & ผู้ป่วยเก่าควบคุมโรคได้ดีขึ้น 



พชอ.เถนิ 



คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเถิน 

คณะอนุกรรมการผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการแม่และเด็ก 

คณะอนุกรรมการขยะ     คณะอนุกรรมการมะเร็งเต้านม     คณะอนุกรรมการการออก าลังกาย   

คณะอนุฯอุบัติเหตุและการจราจร     



กรอบแนวคิดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ปี 2562 

 
“อ าเภอเถิน  อ าเภอแห่งสุขภาวะ” 

 

 
 

แม่และเด็ก 
 ลูกเกิด

รอด แม่
ปลอดภัย  

 เด็ก เถิน 
เก่ง ดี มี
พัฒนากา
รสมวัย ได้
ภาษาที่ 2 

 
 

ผู้สูงอายุ 
 
 “แก่อย่าง
มีคุณค่า 
ชราอย่างมี
คุณภาพ” 

 
 
 
การลด
อุบัติเหตุ 
การจราจร 
“เมืองเถิน 
เมือง
ปลอดภัย” 
 
 

 
 

การ
จัดการ
ขยะ 

 
"เมืองเถิน

เมือง
สะอาด" 

 
มะเร็ง 
เต้านม 
"สตรีจาว
เถินปลอด
มะเร็งเต้า

นม" 

1 2 3 4 5 6 



 
• ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย
ในประชาชน
ทั่วไป(ครั้งที่ 1 
เมื่อ 9 พค.61, 
ครั้งที่ วันที่ 13 
มิถุนายน 
2561) 

 
• กระตุ้นการออก

ก าลังกายทุก
หมู่บ้าน /ต าบล,
การประกวด
บาสโลปชิงถ้วย
รางวัล
นายอ าเภอ 
 

• ท้องถิ่น
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง
(กีฬา
ประชาชน
,กีฬาสัมพันธ์) 

ขับเคลื่อนการ
ออกก าลังกายใน
กลุ่มเสี่ยงระดับ
หมู่บ้าน 
 
 
 

กลยุทธ์  

ประเด็นการออกก าลังกาย (พชอ.) 
รณรงค์+ 

สร้างกระแส 
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 



"เมืองเถิน เมืองแห่งการออกก าลังกาย" 
กิจกรรมการเต้นลีลาเพื่อสร้างสุขภาพอ าเภอเถิน 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

รณรงค์ 
ออกก าลังกาย
ระดับต าบล 

จ านวน 3 ครั้ง 

กีฬาสัมพันธ์อ าเภอ 

กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ 



วัยรุ่นและวัยท างาน  
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
การออกก าลังกาย 

การจัดการในกลุ่มเด็กอ้วนและ
เริ่มอ้วนในโรงเรียน 

มีลานสถานที่ออกก าลังกาย 
 ทุกหมู่บ้าน 



 

หมวดที่ 3 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
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อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี ่ ไม่ดื่มสุรา 

พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงูในประชาชน 
ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเถิน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562  

ปี 2560 

ปี2561 

ปี2562 



17.44 

20.07 

13.01 10
15
20
25
30
35
40
45

2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C<7% 

7.3 
5.65 

5.23 

0

5

10

15

2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 

2.51 

1.37 
1.2 

0
1
2
3
4
5
6

2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน 
DR 

0.7 

0 0 
0

0.2

0.4

0.6

0.8

2559 2560 2561 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ตัดอวัยวะ 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
รายการ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ข้อมูลดิบ ผลงาน ปี 62 

(ร้อยละ) 

1. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 

จากกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานไม่เกิน ร้อยละ  

2.4 17ราย /1009 ราย 1.68 

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้  ≥ 40 412 ราย/1,367 ราย 12.38 

3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่า FBS ≤ 130mg% 

ติดต่อกัน 2 ครั้ง ได้รับการเจาะ HbA1C  

70 1,256 ราย/3,464 36.25 

4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานสีแดงและสีด า ได้รับการ

ส่ง COC และเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 50 

50 272 ราย/586 ราย 46.41 

ข้อ 20. 



 
ตารางแสดงผลลัพธ์การควบคุมโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB)  
วันที่ 1 ตุลาคม 61 - 25 มีนาคม ปี พ.ศ. 2562  

 
เดือน การออกให้ 

สุขศึกษาใน 

คลินิกเบาหวาน 

(ครั้ง) 

ผู้ป่วย

เบาหวาน

FPG>160m

g%  

มีค่าภาวะ

น้ าตาลในเลือด

ดีขึ้น(ราย) 

คิดเป็นร้อยละ 

(N=386) 

ต.ค. – พ.ย. 14 139 44 31.68 

ธ.ค. – ม.ค. 13 149 28 18.76 

ก.พ. – มี.ค. 8 98 15 22.02 

ข้อ 23 



ตารางแสดงผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาล 
เปรียบเทียบก่อนและหลังการให้กระบวนการศึกษา 

เดือนมกราคม – มีนาคม ปี พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก่อนด าเนินการ  

(ร้อยละ) 

หลังด าเนินการ 

(ร้อยละ) 

อัตรา Re-admit ในโรคเบาหวานด้วย

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 

0.96 0.71 

การควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเป้าหมาย 9.61 12.38 

เข้าถึงตรวจคัดกรอง DR  29.45 39.39 

เข้าถึงตรวจ Complete Foot exam 66.72 67.82 

เข้าถึงประเมิน CVD Risk 79.64 89.64 

ข้อ 23. 



งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น 
ทีป่ระสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

งานวิจัย / นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ผลของการจัดการโดยทีมสหวิชาชีพ

ต่อการใช้นวัตกรรม “สมุดน้อยคอย

เตือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วย 

DM  HT ทีค่วบคุมโรคไม่ได้ เพื่อชะลอ

ไตเสื่อม”เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเถิน 

อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง   

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง ที่ควบคุม

โรคไม่ได้ในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลเถิน  

จ านวน 109  คน 

เดือนตุลาคม 2560 ถึง 

เดือนสิงหาคม 2561 

รัตติยา  ตยังคะกนก,  

อรพรรณ นันตาด,ี  

ขวัญหทัย  รินจ่อ,  

มณัชยา สุยะลังกา,  

กอบกุล  สาวงศ์ตุ้ย,   

สาธิต  ปทุมมัง,   

อุไรรัตน์  ณ พิโรจน,์  

ณัฏฐ์ฐภรณ์  ปัญจขันธ ์

2. การพัฒนาระบบการดูแลเท้าผู้ป่วย

เบาหวานครบวงจรโดยการมีส่วนร่วม 

ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเถิน 

ผู้ป่วย DM ที่ถูกตัดนิ้วเท้า/

ตัดเท้า/ตัดขา   

ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี 

พ.ศ.2560 

แพทย์ NCD 

พัชรินทร์ เขตประทุม 

  

ข้อ 24. 



งานวิจัย / นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. NCD clinic Plus โรงพยาบาล 

ทุติยภูมิระดับกลาง (รองชนะเลิศ 

อันดับสอง การน าเสนอผลงาน NCD clinic 

Plusเขตบริการสุขภาพที่ 1 ปี 2560) 

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

โรคเบาหวาน และ 

โรคความดันโลหิตสูง  

ปี พ.ศ. 2560 

ถึงปี พ.ศ.2562 

แพทย์ NCD 

พัชรินทร์ เขตประทุม 

4. บุคคลต้นแบบ  

(การสนับสนุนการจัดการตนเอง) 

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด

ได้ตามเกณฑ์ 

เป็นประจ าทุกปี พัชรินทร์ เขตประทุม 

 

งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น 
ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ข้อ 24. 



กรอบแนวคดิ 
หุ้นส่วนและองค์ประกอบในการพฒันาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพเร้ือรัง 4 องค์ประกอบ  



2. การพัฒนาระบบการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร 
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเถิน 

อบรมให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองแก่เจ้าที่รพสต.
เครือข่ายทั้ง 18 แห่ง 



Foot  care clinic 

การให้สุขศึกษาแก่
ผู้ป่วยและญาติ 

เน้นการดูแลเท้าร่วมกับ
แพทย์แผนไทย 



การพิมพ์เท้า 
ตัดรองเท้าพิเศษ 
ในกลุ่มเสี่ยงสูง 

การเข้าถึงรองเท้า
เบาหวานในกลุ่มเสี่ยง
สูงและกลุ่มมีแผลเท้า 

ติดตามการหาย
ของแผลถึงบ้าน 



Chronic care Model                      NCD คุณภาพ 
Chronic care Model  NCD คุณภาพ 

1. Self-management support 1. มีทิศทางและนโยบาย 

2. Clinical information systems 2. มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ 

3. Delivery system design 3. จัดบริการเช่ือมโยงชุมชน 

4. Decision support 4. มรีะบบสนับสนุนการจัดการตนเอง  

5.Health care organization 
 

5.มรีะบบสนับสนุนการตดัสินใจของ
เจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 

6.Community resources 6.มีระบบสารสนเทศ 

3. NCD clinic Plus โรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง  



หลักการและเหตุผล  
     โรงพยาบาลเถินเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง รับผิดชอบ รพ .สต. จ านวน 18 แห่ง  จากภาวะโรคเรื้อรังที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  การลดภาระงานและความแออัด
ของโรงพยาบาลชุมชน  จึงมีการการส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษา  รพ.สต. ใกล้บ้าน และสนับสนุนการพัฒนางานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
เป้าหมาย ผู้ที่เป็นเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการส่งต่อรับการรักษา รพ.สต. ใกล้บ้าน    
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ 
        รพ.สต. อ าเภอเถิน มีการใช้ Chronic Care Model : CCM เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนางานตามบริบทของพ้ืนที่ (CBL) สอดคล้องกับระบบสุขภาพอ าเภอ ( DHS PCA) 
และเป็นไปตาม Service Plan การดูแลผู้ป่วย NCD ระดับอ าเภอ รวมถึงระบบการจัดการสุขภาพของทีมหมอครอบครัว ( Family  Care  Team : FCT) อ าเภอเถิน 
กระบวนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้   Chronic Care Model : CCM 

        ในปี 2554 มีการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ Chronic Care Model:CCM น าร่องที่  รพ.สต.บ้านเด่นแก้ว ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ             การสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ 
มีกิจกรรมการคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ / แนวโน้มการเกิดโรคจากพฤติกรรม / การด าเนินการงานชมรมรักษ์สุขภาพ /  การให้ความรู้และฝึกทักษะแก่เครือข่ายสุขภาพ /  การ
ประเมินผลร่วมกับทุกภาคส่วน และมีการจัดเวที KM ระดับอ าเภอ เพื่อน าไปปรับใช้ตามบริบท ของพื้นที่  เน้นให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการ   นวัตกรรม เรื่องเล่าจากการท างาน  
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
          ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ที่ รพ.สต. ทุกแห่ง  
          ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ (DM ร้อยละ 40.07  HT ร้อยละ 71.08)  
          มีระบบให้ค าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางและส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางระบบโทรศัพท์ / Line กลุ่ม NCD และ Line กลุ่มระบบยา  
          เกิดนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน เช่น กระป๋องออมเข็ม /  ขบวนการ 5 สี เซียมซีพิชิตเบาหวาน /  ออมบุญสุขภาพ 
          / ตุ๊กตาฉีดอินสุลิน / กระเป๋าเพื่อสุขภาพ / ถุงยาตัวช่วยเตือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน / กล่องยาวิเศษของยายบูรณ์            
          พัฒนาเป็นเร่ืองเล่าจากการท างาน เช่น “เร่ืองเล่าจากเท้าเบาหวาน” “ เบาหวานที่รัก” “ ไม่รู้ชื่อ ก็สื่อได้ ”  
          สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนมิตรภาพบ าบัดในการร่วมดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยจิตอาสา  และงานลดส่งต่อของ รพ.สต. ชายขอบ 
          มีการประสานงานทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยตามบริบทของพื้นที่  เช่นแพทย์แผนไทย  กายภาพบ าบัด  
          มีการน าเสนอในเวที KM ทั้งในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต  ส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 
การพฒันางานการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยใช้ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  

Chronic Care Model : CCM ในชุมชนอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง  
 กอบกุล  สาวงศ์ตุ้ย  โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 



เภสัชกรใหค้  ำแนะน ำกำรใชย้ำ  (รับยำ/กลบับำ้น) 

ขั้นตอนบริการผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลเถิน 

นดัรับกำรรักษำ 

คดักรองภำวะแทรกซอ้นแต่เร่ิมแรก 
1. ตรวจตำคดักรอง DR        2. ตรวจเทำ้ 
3. ตรวจสุขภำพช่องปำก       4. ส่ง Clinic เลิกบุหร่ี (กรณีสูบบุหร่ี) 

หอ้งเรียนเบำหวำน 
1. พยำบำลใหค้วำมรู้เร่ืองโรคและภำวะแทรกซอ้นกำรป้องกนั/กำรดูแลตนเอง 
2. นกัโภชนำกำรใหค้วำมรู้เร่ืองกำรกินอำหำร 
3. ทนัตภิบำลใหค้วำมรู้เร่ืองกำรดูแลสุขภำพช่องปำก 

DM รำยใหม่  ส่งข้ึนทะเบียนท่ี DM Clinic 



ขั้นตอนบริการผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลเถิน 

พยำบำลนดัรับกำรรักษำคร้ังต่อไป 

พบแพทย ์

ส่งจดักำรรำยกรณี 
1. นกัโภชนำกำรประเมินพฤติกรรมกำรควบคุมอำกำร/ใหค้วำมรู้ 
2. เภสชักรประเมินพฤติกรรมกำรใชย้ำ / ใหค้วำมรู้ 
3. พยำบำลประเมินสภำพจิต ควำมเครียด / ซึมเศร้ำ (2Q  9Q) และใหค้วำมรู้
กำรดูแลตนเอง 

DM รำยเก่ำ  FBS ≥ 180 mg% 

นดัรักษำต่อเน่ือง / รับยำ / กลบับำ้น 



เกณฑ์การ Refer IN / Refer OUT ผู้ป่วย DM / HT 



ขั้นตอนบริการผู้ป่วยเบาหวาน ใน  รพ.สต. 

นดัรักษำต่อเน่ือง / รับยำ / กลบับำ้น 

คดักรองภำวะแทรกซอ้น (ตรวจเทำ้, ตรวจฟัน) 

1. เจำะเลือด 
2. ซกัประวติั 
3. วดั V/S 

ยืน่รับบตัรคิว 

ตรวจรักษำโดยพยำบำลเวช / ใหสุ้ขศึกษำ 



จัดบริการ 
คลนิิกสุขภาพเท้าเบาหวาน (Foot Care Clinic) 



จัดบริการ 
งานแพทย์แผนไทยคู่ขนานกบังาน NCD 

ใหค้วำมรู้ผูป่้วยเบำหวำนรำยใหม่ กำรออกก ำลงักำยโดยวถีิพทุธ  (SKT) 

กำรดูแลเทำ้ และกำรนวดเทำ้ในผูป่้วยเบำหวำน 



CPG ในโรคเร้ือรัง 



สมุดประจ าตวัผู้ป่วยรายโรค 



ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 

Self help group ในผูป่้วยเบาหวาน ใหค้วามรู้ในการดูแลตนเอง สอนฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด 

ใหร้างวลัเสริมพลงัในผูป่้วย สอนการใช ้O2 Home Therapy กิจกรรมหอ้งเรียนเบาหวาน 



ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและการจัดการโรค 

ทบทวนความรู้แก่พยาบาล รพ.สต. 

ใหค้  าปรึกษาผา่นโปรแกรม Line 

Chronic case conference ทุก 3 เดือน 



การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในหอผู้ป่วย 

Discharge Plan การดูแลตามมาตรฐาน 



การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่อเน่ืองที่บ้าน 



การจัดท าแผนงาน / โครงการร่วมกบั อปท. 

Tambon  Health  System  (THS) 



การจัดท าแผนสุขภาพร่วมกนัในระดบัหมู่บ้าน 

Village  Health  System  (VHS) 



ด าเนินการตามแผนชุมชน 



หมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 
ทุกหมู่บ้าน 

100 % 



การตดิตามและประเมนิผล 



  
เกดินโยบายสาธารณะและมาตรการทางสังคม  

 



มาตรการชุมชน ต าบลแม่ปะ 



4. บุคคลต้นแบบ (การสนับสนุนการจัดการตนเอง) 

ให้รางวัลเสริมพลังในผู้ป่วย 



ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการสุขศึกษา 



สื่อสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเถิน 

สื่อสารสนเทศ “โรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ 
Health Literacy Hospital”  ทางขึ้นชั้น 1  

ตึกร่มโพธิ์สุขภาพ โรงพยาบาลเถิน 

สื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านการออกก าลังกาย เรื่องการขึ้นบันไดเท่ากับ

การออกก าลังกาย 



กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
“สื่อสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเถิน” 
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3.85 

4.07 4.03 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้าน 

ข้อ 25. 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสุขศกึษาภาพรวมอยู่ใน  ระดับดี   



กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
“สมุดน้อยคอยเตือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

เพื่อชะลอไตเสื่อม ประจ าปี 2562” 
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้าน 

ข้อ 25. 

ผลการประเมิน; ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   
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4.2 
4.35 

3.9 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้าน 

ข้อ 25. 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
“คู่มือการจัดการตนเองส าหรับผูป้่วยโรคเบาหวาน ประจ าปี 2562” 

ผลการประเมิน; ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   



ข้อ 25. 

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
“คู่มือการจัดการตนเองส าหรับผูป้่วยโรคเบาหวาน ประจ าปี 2562” 
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้าน 




