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ส่วนที% 1

ข้อมูลพื*นฐานข้อมูลพื*นฐานข้อมูลพื*นฐานข้อมูลพื*นฐาน



ตาํบล 10 ตาํบล
หมู่บ้าน 112 หมู่บ้าน

ข้อมูลการปกครอง

หมู่บ้าน 112 หมู่บ้าน
เทศบาล 1  แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาํบล 10    แห่ง 



ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

• โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จํานวน 1  แห่ง• โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จํานวน 1  แห่ง

• รพ.สต.      จํานวน 16  แห่ง

• อาสาสมคัรสาธารณสุข                  จํานวน 1,656 คน



• ปัญหาสาธารณสุข  5  อนัดบัแรก

• โรคความดนัโลหิตสูง
• โรคเบาหวาน• โรคเบาหวาน

• โรคหลอดเลือดสมอง
• โรคหวัใจและหลอดเลือด

• โรคมะเร็ง



ขอ้มลูพฤติกรรมเสี%ยงที%สาํคญั

1.รับประทานอาหารรสเคม็1.รับประทานอาหารรสเคม็
2. รับประทานอาหารรสหวานมนั
3. ขาดการออกกาํลงักาย



การดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา

  

ส่วนที% 2

การดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา



โครงสร้างการบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก

งานด้านรักษา
1.โรคไมต่ดิตอ่
2.โรคตดิตอ่
3.คลนิิกพเิศษ
เฉพาะทาง
ผู้รับผิดชอบหลัก
-คุณมะล ิ แช่ม
บาํรงุ
-คุณปรณีา ใจ
เพชร
-คุณศศิธร เส็ง
เอีย่ม

งานด้านสร้างเสริม
สุขภาพ

1.ส่งเสรมิสขุภาพ 5 

กลุม่วยั
2.โรงเรยีนส่งเสรมิ
สขุภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
-คุณไพรชั ปานพรหม
-คุณวรรณลกัษณ ์ สุ
ประดษิฐอาภรณ ์

-คุณจรญิญา ศรี

งานป้องกันและ
ควบคุมโรค

1.โรคไมต่ดิตอ่
2.โรคตดิตอ่
3.โรคตามฤดกูาล
ผู้รับผิดชอบหลัก
-คุณธานินทร ์ ปาน
พรหม
-คุณวนัทนา จนัทวงศ์

งานสุขศกึษาและ
ประชาสัมพันธ์

1.หมูบ่้านปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม
2.หมูบ่้าน/ตาํบลจดัการ
สขุภาพ
3.ผลติสื่อความรู้
4.กจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
-คุณวนัทนา จนัทวงศ์
-คุณชวนกกร ภสัสร 

งานสุขภาพภาค
ประชาชน

1.พฒันาศักยภาพ
อาสาสมคัร
2.สนบัสนุนการ
ดาํเนินงานอสม.

ผู้รับผิดชอบหลัก
-คุณชวนากร ภสัสร
-คุณพรนภา ฤทธิเ์ทพ
-คุณอมัพร คลา้ยทอง



งานสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์
1.หมู่บา้นปรับเปลี%ยนพฤติกรรม
2.หมู่บา้น/ตาํบลจดัการสุขภาพ
3.ผลิตสื%อความรู้  4.กิจกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์

เครือข่ายภายในโรงพยาบาล เครือข่ายภายนอกโรงพยาบาล

คลินิกพิเศษ รพสต.

แผนผังการประสานงานเครือข่ายงานสุขศึกษาอาํเภอท่าตะโก

คลินิกพิเศษ
ตึกผูป้่วยในหญิง/ชาย
บริการผูป้่วยนอก
หอ้งคลอด
หอ้งทนัตกรรม
เภสัชกรรม
แพทยแ์ผนไทย
กายภาพบาํบดั

รพสต.
โรงเรียน/กศน.
ที%วา่การอาํเภอท่าตะโก
อปท.
เกษตรอาํเภอ
ผูน้าํชุมชน
อสม.
ชมรมสร้างสุขภาพ



บุคลากรดาํเนินงานสุขศึกษาไดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้นพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ดา้นสุขภาพ จดัโดย สบส.เขต 3 นครสวรรค ์

ในวนัที% 4-5 ม.ค. 2562



คณะกรรมการดาํเนินงานสุขศึกษาไดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้นพฤติกรรมสุขภาพ 
ดาํเนินการโดยโรงพยาบาลท่าตะโก

ฟื* นฟูความรู้ให้กบัเครือข่าย



ข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.(HB) ในกลุ่มปกติ

ข�อปฏิบัติ
6-7 วนั/
สัปดาห์

4-5 วนั/
สัปดาห์

3 วนั/
สัปดาห์

1-2 วนั/
สัปดาห์

ไม่ได้
ปฏบิัติ

1. ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร ไม่ให้
หวาน มนั เคม็จดัทุกมื<อ บ่อยแค่ไหน

4 % 16 % 36 % 40 % 4 %

2. ท่านกินผกัและผลไมส้ด สะอาดเสมอวนัละอยา่งนอ้ย ครึ% ง
กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

2 % 10 % 36 % 50 % 2 %

กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

3. ท่านออกก าลงักาย หรือเคลื%อนไหวต่อเนื%องจนรู้สึกเหนื%อย มี
เหงื%อออก บ่อยแค่ไหน

20% 20 % 44 % 14 % 2 %

4. ท่านมีการจดัการความเครียดของตนเองดว้ยการมองโลก ใน
แง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน 

10 % 30 % 42 % 12 % 6 %

5. ท่านสูบ หรือ สูดควนับุหรี%  บ่อยแค่ไหน 14 % 8 % 6 % 24 % 48 %

6. ท่านดื%มสุรา หรือ เครื%องดื%มที%มีแอลกอฮอล ์บ่อยแค่ไหน 4 % 14 % 20 % 30 % 32%

สาํรวจขอ้มูล :แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน



ข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. (HB) ในกลุ่มป่วย

ข�อปฏิบัติ
6-7 วนั/
สัปดาห์

4-5 วนั/
สัปดาห์

3 วนั/
สัปดาห์

1-2 วนั/
สัปดาห์

ไม่ได้
ปฏบิัติ

1. ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร ไม่ให้
หวาน มนั เคม็จดัทุกมื<อ บ่อยแค่ไหน

3 % 14 % 23 % 48 % 12 %

2. ท่านกินผกัและผลไมส้ด สะอาดเสมอวนัละอยา่งนอ้ย ครึ% ง
กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

2 % 8 % 34 % 53 % 3 %

กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

3. ท่านออกก าลงักาย หรือเคลื%อนไหวต่อเนื%องจนรู้สึกเหนื%อย มี
เหงื%อออก บ่อยแค่ไหน

4 % 7 % 24 % 43 % 22 %

4. ท่านมีการจดัการความเครียดของตนเองดว้ยการมองโลก ใน
แง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน 

6 % 8 % 40 % 28 % 18 %

5. ท่านสูบ หรือ สูดควนับุหรี%  บ่อยแค่ไหน 24 % 15 % 13 % 14 % 34 %

6. ท่านดื%มสุรา หรือ เครื%องดื%มที%มีแอลกอฮอล ์บ่อยแค่ไหน 14 % 24 % 20 % 20 % 22%

สาํรวจขอ้มูล :แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มป่วย



ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2.(HL)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม 3อ.2ส.
คะแนนรวมที%ได้ (%)

< 60 
ของ

คะแนนเตม็

60-79
คะแนนเตม็

>80 ขึ<น
ไปคะแนน

เตม็

1.ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ 36 34 30
2.การเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพ 30 50 20
3.การสื%อสารสุขภาพ 56 38 6
4.การจัดการตนเอง 58 40 2
5.การรู้เท่าทนัสื%อและสารสนเทศ 52 36 12
6.การตดัสินใจเลอืกปฏิบัตทิี%ถูกต้อง 42 38 20



มีการดําเนินการ แผนงาน โครงการที%มาจากการวเิคราะห์ปัญหา 
กาํหนดเป้าหมาย และตัวชี*วดัร่วมกนั ของคณะกรรมการสุขศึกษา



การประชุมจัดทาํโครงการโดยการมสี่วนร่วม
ของทมีสหวชิาชีพ และเครือข่าย



การดาํเนินงานปรับเปลี%ยน
พฤติกรรมในชุมชนพฤติกรรมในชุมชน



วตัถุประสงค์โครงการ
-เพื%อคดักรอง คน้หาโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ในประชาชนอายตุั<งแต่ 35 ปีขึ<นไป
-เพื%อใหผู้ท้ี%มีภาวะเสี%ยงต่อโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง  ไดร้ับการจดับริการเสริมทกัษะปรับเปลี%ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ลดเสี%ยง ลดโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง
-เพื%อใหก้ลุ่มป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงไดร้ับการปรับเปลี%ยนพฤติกรรมเพื%อลดภาวะแทรกซอ้น
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการปรับเปลี%ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มวยัทาํงาน
และวยัสูงอายุในชุมชน  ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มเป้าหมาย
-ประชาชนกลุ่มป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูง
-ประชาชนกลุ่มเสี%ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง
แนวทางการดาํเนินงาน
-ส่งเสริม อสม.ใหม้ีส่วนร่วมในการคดักรอง คน้หา ความเสี%ยงและปรับเปลี%ยนพฤติกรรม
การประเมินผล
� แบบทดสอบความรู้และพฤตกิรรมก่อนและหลงัเข้ารับการอบรม
� จากการซักถาม
� จากการฝึกปฏิบัต ิขณะสาธิตการอบรม



คดักรองประชาชนอายุ 35 ปี ขึ*นไป เพื%อค้นหาผู้มภีาวะเสี%ยงและผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดนัโลหิตสูง/หลอดเลอืดสมอง



คดักรองและปรับเปลี%ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน



จดัทาํคู่มือปรับเปลี%ยนพฤติกรรมสุขภาพ ( ITA)



สื%อในการสนับสนุนการจัดการตนเองของกลุ่มเสี%ยง/กลุ่มป่วย



ผลจากการคัดกรอง HT ในชุมชนตําบลท�าตะโก

กลุ�มเป�าหมาย    3,336 คน
คัดกรองได$   3,172 คน   95.08%

ผลจากการคัดกรอง HT ในชุมชนตําบลท�าตะโก

คัดกรองได$   3,172 คน   95.08%
ผลปกติ 2,795 คน   88.15%
กลุ�มเสี่ยง       562 คน   11.70%
กลุ�มสงสยัป2วย HT 25 คน    0.06%
นอกเกณฑ6        3 คน    0.09%



ผลจากการคัดกรอง DM ในชุมชนตําบลท�าตะโก

กลุ�มเป�าหมาย    3,841 คน
คัดกรองได$   3,383 คน   88.08%
ผลปกติ 3,372 คน   99.67%ผลปกติ 3,372 คน   99.67%
กลุ�มเสี่ยง       136 คน    0.15%
กลุ�มสงสยัป2วย HT 10 คน    
นอกเกณฑ6        6 คน    0.18%



ผลของการเข$าคลินกิเลิกสุรา อําเภอท�าตะโก

ประชากรที่มี อายุ 15 ป<ขึ้นไป 6,242 คน
คัดกรองการดื่มสรุา     2,946 คน   47.20%
ผู$ที่ดื่มสรุา         จํานวน   32 คนผู$ที่ดื่มสรุา         จํานวน   32 คน
ผู$ไม�ดื่มสรุา       2,903 คน
ผู$ที่เคยดื่มแต�หยุดแล$วมา 1ป<   9 คน   
ผู$ที่ดื่มสรุาเสี่ยงต่ํา   จํานวน  30 คน  



อปท.ทุกแห่งสนับสนุนเครือข่ายงานสุขศึกษา ในการพฒันาชมรมสร้างสุขภาพ

ชมรมแอโรบิกสวนสระหลวง



ชมรมแอโรบิกสวนสระหลวงเทศบาลตําบลท่าตะโก



ชมรมปั%นจักรยาน

อปท.สนบัสนุน
การจดัตั<งชมรม 
และการจดัการ

แข่งขนัแข่งขนั



อปท.ทุกแห่งสนับสนุนพฒันาปัจจัยที%เอื*อต่อการสร้างสุขภาพ



หมู่บ้านนวตัวถิ ี



หมู่บ้านนวตัวถิ ี



สนับสนุนการปลูกผกัปลอดสารพษิบริโภคภายในหมู่บ้าน

สนับสนุนการปลูกผกัปลอดสารพษิ
โดยพฒันาชุมชนอาํเภอท่าตะโก

และเกษตรตาํบลท่าตะโก และเกษตรตาํบลท่าตะโก 



การดาํเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายตุาํบลสายลาํโพง

ดาํเนินการโดย อบต.สายลาํโพง
ร่วมกบัเครือข่าย 



การดาํเนินงานโรงเรียนผูสู้งอายตุาํบลสายลาํโพง

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์
� เพื%อแลกเปลี%ยนเรียนรู้ดา้นดารดูแลสุขภาพในกลุ่ม

ผูสู้งอายุ
� เพื%อใหผู้สู้งอาย ุมีความรู้ในการจดัการตนเองเกี%ยวกบัการ

ดูแลตวัเองเรื%องโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง การดูแล
สุขภาพทั%วไป

กลุ่มเป้าหมาย
� กลุ่มผสููงอายตุาํบลสายลาํโพงจาํนวน 100 คน
แนวทางการดาํเนินงาน
� จดักิจกรรมพบกลุ่มใหค้วามรู้ผูสู้งอายเุดือนละ 1 ครั< ง
การประเมินผล
� ผูสู้งอายมุีความรู้และเขา้ใจในการดูลสุขภาพตนเองร้อยละ 

80



ข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ในกลุ่มปกติที/ผ่านกระบวนการสุขศึกษา

ข�อปฏิบัติ
6-7 วนั/
สัปดาห์

4-5 วนั/
สัปดาห์

3 วนั/
สัปดาห์

1-2 วนั/
สัปดาห์

ไม่ได้
ปฏบิัติ

1. ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร ไม่ให้
หวาน มนั เคม็จดัทุกมื<อ บ่อยแค่ไหน

25 % 38 % 25 % 10 % 2 %

2. ท่านกินผกัและผลไมส้ด สะอาดเสมอวนัละอยา่งนอ้ย ครึ% ง
กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

22 % 29 % 40 % 9 % 0 %

กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

3. ท่านออกกาํลงักาย หรือเคลื%อนไหวต่อเนื%องจนรู้สึกเหนื%อย มี
เหงื%อออก บ่อยแค่ไหน

20% 35 % 35 % 9 % 1 %

4. ท่านมีการจดัการความเครียดของตนเองดว้ยการมองโลก ใน
แง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน 

13 % 47 % 30 % 7 % 3 %

5. ท่านสูบ หรือ สูดควนับุหรี%  บ่อยแค่ไหน 10 % 13 % 13 % 16 % 48 %

6. ท่านดื%มสุรา หรือ เครื%องดื%มที%มีแอลกอฮอล ์บ่อยแค่ไหน 4 % 4 % 5 % 33 % 54%

สาํรวจขอ้มูล :แบบประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในประชาชน



การดาํเนินงานปรับเปลี%ยน
พฤติกรรมในสถานพยาบาล

คลินิกเบาหวาน
คลินิกความดนัโลหิตสูง
คลินิก CKD
คลินิก DPAC
คลินิกเลิกบุหรี%



ขั*นตอนการให้บริการในคลนิิก

1 • วดัสัญญาณชีพ เจาะเลอืด

2
• ให้ความรู้รายกลุ่มโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ

• แจ้งผลเลอืด ซักประวตัิ และให้คาํปรึกษา3 • แจ้งผลเลอืด ซักประวตัิ และให้คาํปรึกษา

4 • ส่งทีมสหสาขาวชิาชีพ ในเรื%องความเสี%ยงต่างๆ 

5 • ส่งพบแพทย์

6 • นัด พร้อมทั*งให้คําแนะนําให้การปรับเปลี%ยนพฤติกรรมต่างๆ 

7 • ส่ง รพ.สต.เพื%อติดตามอาการ



ให้ความรู้รายกลุ่มโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ



ให้ความรู้รายกลุ่มโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ







ผลลพัธ์ 
ข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ในกลุ่มป่วยหลังผ่านกระบวนการสุขศึกษา

ข�อปฏิบัติ
6-7 วนั/
สัปดาห์

4-5 วนั/
สัปดาห์

3 วนั/
สัปดาห์

1-2 วนั/
สัปดาห์

ไม่ได้
ปฏบิัติ

1. ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร ไม่ให้
หวาน มนั เคม็จดัทุกมื<อ บ่อยแค่ไหน

18 % 40 % 23 % 16 % 3 %

2. ท่านกินผกัและผลไมส้ด สะอาดเสมอวนัละอยา่งนอ้ย ครึ% ง 18 % 36 % 33 % 13 % 02. ท่านกินผกัและผลไมส้ด สะอาดเสมอวนัละอยา่งนอ้ย ครึ% ง
กิโลกรัม บ่อยแค่ไหน

18 % 36 % 33 % 13 % 0

3. ท่านออกก าลงักาย หรือเคลื%อนไหวต่อเนื%องจนรู้สึกเหนื%อย มี
เหงื%อออก บ่อยแค่ไหน

25 % 36 % 27 % 10 % 2 %

4. ท่านมีการจดัการความเครียดของตนเองดว้ยการมองโลก ใน
แง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน 

26 % 28 % 25 % 18 % 3 %

5. ท่านสูบ หรือ สูดควนับุหรี%  บ่อยแค่ไหน 10 % 13 % 13 % 14 % 50 %

6. ท่านดื%มสุรา หรือ เครื%องดื%มที%มีแอลกอฮอล ์บ่อยแค่ไหน 2 % 4 % 5 % 33 % 56%



การดแูลผ ูป้่วยเบาหวานรบัยา
ที�คลินิก รพ.สต. บา้นคลองบอน



การดแูลผ ูป้่วยเบาหวานรบัยาที� คลินิกรพ.สต.
เป้าหมาย : ควบคมุระดบันํ$าตาล

                                                                       

�ผ ูป้่วยเขา้รว่ม อบรมความร ูเ้บาหวานและรว่มใช้
นวตักรรม บตัรสีแทนใจห่วงใยผ ูป้่วยเบาหวาน
�ผ ูป้่วยเขา้กล ุม่แลกเปลี�ยน ใชน้วตักรรม  ทกุเดือน                                                                       

                                                                  

�ผ ูป้่วยเขา้กล ุม่แลกเปลี�ยน ใชน้วตักรรม  ทกุเดือน



 แผ่นกราฟควบคุมเบาหวาน       
 

ชื%อ - สกุล....................................................อายุ...........ปี  ที%อยู่........ม............  
ระดบั
นํ<าตาล 
(Mg%)

  

ตวัอยา่งวิธีใช้

         
             ภาวะแทรกซอ้นที%ไต  

230             
220             
210            ภาวะแทรกซอ้นที%เทา้  
200             
190             

คาํทาํนาย  ระดับนํ*าตาลในเลือดอยู่ในช่วงสีเขียวนี*  แสดงว่าระดับนํ*าตาลท่านอยู่

ในระดับที%ดี ( 70 - 125 )      

ด้านชีวติ  ขณะนี*ท่านมีความเสี%ยงน้อยที%จะเกิดภาวะแทรกซ้อน จากโรคเบาหวาน

สามารถดําเนินชีวติได้เฉกเช่นคนปกติ     

�บตัรสีแทนใจห่วงใยผ ูป้่วยเบาหวาน

             
180            

ภาวะแทรกซอ้นที%ตา

 

             
170             
160   152         
150            

ภาวะแทรกซอ้นหบลอดเลือด

 
             

140
140   150       สมองและหลอดเลือดหวัใจ  

130  130  142       
120             

             
110 125           
100            ตรวจชุดใหญ่ วนัที%......................
90            HbA1c.....................  
80            eGFR.....................  
70            Cr...........................  
60             FBS  = ๗๐ – ๑๒๕  mg% 

วนัที%
30 30 30 30 30 30       FBS = 126 - 154 mg% 

(ปี 61) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค.  FBS = ๑๕๕ – ๑๘๒  mg% 
               FBS =  ๑๘๓  mg% ขึ<นไป

คาํแนะนํา ขอให้ท่านรักษาระดับนํ*าตาลในเลือดให้คงอยู่ในระดับนี*ตลอดไป 

ด้วยการ ใช้ยารักษาเบาหวานอย่างสมํ%าเสมอ ต่อเนื%อง, ออกกําลังกายสมํ%าเสมอ

ควบคุมอาหาร การปรับปรุงจติใจให้สดชื%นแจ่มใส แล้วท่านจะมสีุขภาพที%แข็งแรง

คล้ายกับคนที%ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน    

สิ%งที%เสริมดวง อย่าประมาทว่าระดับนํ*าตาลดีแล้ว เพราะท่านอาจพลาดพลั*งทําร้าย

ตนเองด้วยการกินของหวานหรืออาหารต้องห้ามอีก ตญัจะ กัมมัง กะตงั สาธุ ยัง

กัตะวา นานุตปัปะต ิทํากรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที%ทํานั*นแลเป็นดี

ดังนั*นท่านจงึควรปรับใจว่า คนเรากินเพื%ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื%อกิน (ของอร่อย)เลือกกิน

แต่อาหารมงคล ปรุงแต่งแต่น้อย ออกกําลังกายให้เป็นประจาํจนเกิดความสุข ลด

นํ*าหนักส่วนเกินและทาํความดี โดยชักชวนผู้ป่วยเบาหวานคนอื%นปฏิบัตดิ้วยกัน

สิ%งที%เป็นกาลกิณี ใจที%หลงประมาทคดิว่าตนปฏิบัตดิีเพยีงพอแล้ว แล้วหยุดปฏิบัติ

ตวั ขาดการมุ่งมั%นปฏิบัตใิห้ดียิ%งขึ*น     

   - ขอแสดงความยินดีกับท่านที%มีระดับนํ*าตาลในเลือด  ระดับสีเขียวนี*ด้วย

       



กิจกรรมเขา้กล ุม่และติดตามการใชน้วตักรรม
ในคลินิกที� รพ.สต.



อสม.ติดตามการใชน้วตักรรมที�บา้น



ผลการดําเนินงานการดแูลผ ูป้่วยเบาหวาน 
ปีงบประมาณ 2561

1. การนํานวตักรรม บตัรสีแทนใจห่วงใยผ ูป้่วยเบาหวาน มาใช้1. การนํานวตักรรม บตัรสีแทนใจห่วงใยผ ูป้่วยเบาหวาน มาใช้
2. ผ ูป้่วยเบาหวานเขา้รว่มอบรม / รว่มกิจกรรมกล ุม่
3. ระดบันํ$าตาลในผ ูป้่วยเบาหวานมีแนวโนม้ลดลง
4. ผ ูป้่วยเบาหวานใหค้วามความรว่มมือ
5. เครือขา่ยมีสว่นรว่มในการดแูลผ ูป้่วย
6. เครื�อขา่ยทอ้งถิ�นสนบัสนนุงบประมาณ ตามแผนงาน
โครงการ



เปรยีบเทียบระดบันํ$าตาลในเลือดผ ูป้่วยเบาหวาน
ในคลินิก รพ.สต.(รอบ6เดือน)

ผล DTX(mg/dl)
กอนใช�

นวัตกรรม

ร�อยละ ภายหลังการใช้

นวัตกรรม 6 เดือน

ร�อยละ

สีเขียว (70 - 125) 11 28.94 19 50

สีเหลอืง(126 – 154 ) 14 36.84 10 26.31

สีส�ม (155 – 182 ) 10 26.31 8 21.05

สีแดง > 183 3 7.89 1 2.63



ผลของโปรแกรมส�งเสริมการจัดการตนเองและการมีส�วนร�วมของ
ครอบครัวต�อพฤติกรรมการควบคุมโรคและระดับค�าน้ําตาลสะสม
ในเลือดของผู$สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่2โรงพยาบาลท�าตะโก

Effects of Self-Management Promoting and Family 

งานวิจยั เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลท่าตะโก

Effects of Self-Management Promoting and Family 
Participation Enhancing Program on Behaviors for 

Controlling Disease and Hemoglobin A1c Level Among 
The Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in 

Thatako Hospital

ธัณย/สิตา อิ่มทรัพย/* พย.ม.
      Thansita Imsup M.N.S.



ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษาตามโครงการปรับเปลี%ยน
พฤติกรรม ปี 2562 จาํนวน 168 คน มีความพึงพอใจมากถึงมากที%สุด
จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5




