
 “นวตักรรมปฏิทิน สรา้งสุข ลดน ้าตาลในผูป่้วยเบาหวาน” 

******************************** 

ผลงานโดย นางอารีรัตน์  รักษ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ การศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

ปฏิบัติงานที่รพ.สต.บ้านดอนศาลา ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 

หลักการและเหตุผล  
             ปัจจุบันการจัดการด้านบริการในผู้ป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง   จะมีระบบ

การส่งต่อผู้ป่วยมารับยาเรื้อรังที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการใน

พ้ืนที่นี้จะน าไปสู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการที่ รพ.สต. บ้านดอน

ศาลา ส่วนหนึ่งยังมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง มีสาเหตุโดยตัวของผู้ป่วยเองขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  และมี

พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย  และพฤติกรรมการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสมส่วน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราอยู่เกณฑ์ ควบคุมได้ (ส่วนใหญ่จะกินเวลาไปงานและขัดเจ้าภาพไม่ได้แต่

ดื่มไม่หมดแก้ว) แม้จะรับการรักษามาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม  การตรวจตา  ช่องปาก ก็ยังไปรับการ

ตรวจไม่ครบตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับบริการ  กิจกรรมส าหรับบริการในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ รพ.สต.บ้าน

ดอนศาลาจะมีแพทย์ออกให้บริการในวันอังคารที่ 3 ของเดือน มีกิจกรรมที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย คือการให้สุข

ศึกษารายกลุ่มระหว่างรอแพทย์ในเรื่องโรคเบาหวาน  ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน  การดูแลเท้า การ

ดูแลสุขภาพจิตสอบแบบสอบถาม 2Q  การดูแลสุขภาพช่องปาก  การออกก าลังกาย เช่น การแกว่งแขนลดพุง 

และ การฝึกสมาธิบ าบัดแบบ SKT  การควบคุมอาหาร  โดยจะเน้นการดูแลตนเองด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.1ฟ.  

           วัตถุประสงค์ในการใช้นวัตกรรม 

  1.เพ่ือเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยเน้นหลัก 3อ. 2ส.ก่อน/
หลังใช้นวัตกรรม 
  2.เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานและค่าระดับน้ าตาลในเลือด    
  FBSและค่าระดับน้ าตาลสะสมA1Cก่อน/หลังใช้นวัตกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ วิธีการที่ใช้ผลิตนวัตกรรม 
  1.ปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วน ามาท าภาพพลิกให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ 

  2.การสืบค้นข้อมูลทางเวปผ่านอินเตอร์เนต ในการอ้างอิงความรู้ในเรื่องของโรคเบาหวาน อาการของโรค 

ภาวะแทรกซ้อนของโรค เน้นหลัก3อ2ส ยาเบาหวานและอาการข้างเคียงของยาเบาหวานๆพิมพ์แล้วแปะติดใส่

ปฏิทิน  



 3.การใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ 2ส ของ

ประชาชนที่มีอายุ  15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561 

4.กราฟแสดงผลการเจาะน้ าตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน (บันทึกผลเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว) 

5.ทะเบียนผู้รับบริการโดยลงทะเบียนผู้มารับบริการตามโซนสีในทะเบียนทุกเดือน 

รายงานผลกิจกรรม/รูปแบบ/วิธีการใช้นวัตกรรม 
  4.1 ใช้ปฏิทินให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับยาที่คลินิกโรคเรื้อรังที่รพ.สต.บ้านดอนศาลามีทั้งในและนอกสถานที่ 

       
 

4.2 ใช้กราฟแสดงผลการเจาะน้ าตาลปลายนิ้วของผู้ป่วยในแต่ละเดือนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูผลน้ าตาล

เปรียบเทียบกับกราฟประเมินความเสี่ยงผลของน้ าตาลปลายนิ้วที่เจาะได้ตามแถบสี ซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะใด 

ร่างกายในอนาคต 

       
 



4.3 ลงทะเบียนผู้มารับบริการตามโซนสีในทะเบียนทุกเดือน 

 
 4.4 กิจกรรม “เยี่ยมบ้าน แอบดูหวาน มัน เค็ม” ย่องครัวผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยดูเครื่องปรุงรส และให้

ผู้ป่วยตวงปริมาณเครื่องปรุงรสในการปรุงอาหารที่ผู้ป่วยใช้ในแต่ละวันให้ดู เพราะผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้ปริมาณ

ของเครื่องปรุงรสแตกต่างกัน  

 



  
 
การใช้นวัตกรรม ข้อเสนอแนะ 
  1.ใช้นวัตกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทีม่ารับบริการที.่..รพ.สต..บ้านดอนศาลาและต่อยอดในกลุ่มเสี่ยง

เบาหวานที่คัดกรองFPG2 ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 

  2. ควรมีการท าวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 1ฟ.อย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยเน้นหลักปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน 

 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. 1ฟ. เพ่ือให้ผู้ป่วยตระหนัก

รู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วย

เบาหวานและค่าระดับน้ าตาลในเลือด FBSและค่าระดับน้ าตาลสะสมHBA1C <7Mg% 

สรุปผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม 
  1.ผลจากการใช้ปฏิทินเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ ผู้ป่วยยังมีความเคยชินในการประกอบอาหารบางราย

สามีเป็นคนประกอบอาหารให้ทาน บางรายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมีระดับน้ าตาลลดลงก็กลับไปพฤติกรรม

เดิมๆอีก จากการที่ทุกคนได้รับรู้ระดับน้ าตาลปลายนิ้วที่เจาะแต่ละเดือนก็พยายามที่จะให้ระดับน้ าตาลลดลง

จากเดือนที่ผ่านมา มีการรับรู้แล้วว่าการคุมอาหารเน้น3อ2ส1ฟ จะเป็นการช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ของโรคได้

อย่างดี  ผู้ป่วยรู้สึกดีต่อการใช้ปฏิทิน สร้างสุข ลดน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ในการปฏิบัติตัวเพ่ิมข้ึนจะมีการ

การใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ ตาม 3อ 2ส ของประชาชนที่

มีอายุ  15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 

2561 



พูดคุยกันหยอกล้อระหว่างรอตรวจว่าน้ าตาลของใครอยู่ระดับสีไหนมีภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะใดของร่างกาย  

และส่งต่อการท าลายในอนาคตอย่างไร ผู้รับบริการได้รับรู้ระดับน้ าตาลของตนเอง ระดับสีของความเสี่ยงที่

ส่งผลต่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย 

 2.ผู้ป่วยมีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และส่งมอบข้อมูลที่ส าคัญให้แพทย์ได้อย่าง

รวดเร็วเช่น ข้อมูลความดันโลหิต ระดับน้ าตาล เพื่อการวางแผนดูแล และรักษาท่ีถูกต้องแม่นย า รวดเร็วและ

ใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยความกระตือรือร้นมากข้ึน ปฎิทินดูง่ายสามารถเข้าใจได้ง่ายสามารถปฏิบัติ

ตามไดง้่ายๆ 

สรุปผลการใช้นวัตกรรม  
  1.เพ่ือเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยเน้นหลัก3อ.2ส.1ฟ 

ก่อน/หลังใช้นวัตกรรม  ปัญหาข้างต้น ความรู้ของผู้รับบริการก็ยังไม่เพิ่มข้ึนแม้จะได้รับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปแล้วก็ตามโดยดูได้จากกราฟรายบุคคลที่แยกตามโซนสีของปิงปอง 7สีซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน

ระดับโซนสีส้ม ซึ่งต้องเพ่ิมกิจกรรมให้สามารถน าความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในเกณฑ์สีเขียวใน

โอกาสต่อไป ซึ่งจากการใช้ นวัตกรรมปฏิทิน สร้างสุข ลดน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ท าให้ทราบพฤติกรรมและ

ความรู้ของผู้ป่วยที่มารับบริการว่าเป็นอย่างไร มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้า

พนักงานสาธารณสุขและผู้ป่วยว่าควรท าอย่างไรให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลปลายนิ้วให้ได้ในแต่ละเดือน 

ค่าระดับน้ าตาลในเลือด FBS

 



2.เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานและค่าระดับน้ าตาลสะสมA1C 

ก่อน/หลังใช้นวัตกรรม 

การเจาะผลเลือดเพื่อดูผลก่อน / หลังใช้นวัตกรรมปฏิทิน สร้างสุข ลดน้้าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน 
ก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมระดับ(Hemoglobin A1C) หลังใช้นวัตกรรม(Hemoglobin A1C) 

9.3 
7.4 
6.9 
8.2 
9.5 
8.6 
6.4 
12.0 
6.9 
6.2 

8.3 
6.1 
6.5 
6.2 
7.6 
8.3 
6.0 
8.6 
6.5 
6.1 

 

จากข้อมูลที่พบเจอปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานในปีที่ผ่านมาพบว่ามีค่าระดับน้ าตาลในเลือดสะสมมากกว่า 7 

mg/dl (HbA1C<7 mg/dl) ดังนั้น  ทางเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.บ้านดอนศาลาประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพและ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.บ้านดอนศาลา  จึงร่วมกันคิดพัฒนา

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมในด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ไม่

สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ ร่วมกับการพัฒนา นวัตกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่

รพ.สต.บ้านดอนศาลาขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบการบริการขึ้น  โดยจัดท าปฏิทินความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ  จากตารางจะเห็นว่าใช้นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม

ระดับHbA1C ในช่วงแรกได้ ในรอบสามารถลดลงได้ระดับGOAL (HbA1C<7 mg/dl) คิดเป็นร้อยละ 70 %

ของผู้รับบริการที่รพ.สต.บ้านดอนศาลา จากทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  (Janz, Campion &  

Strecher, 2002) โดยเชื่อว่าการรับรู้ของบุคคลเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมหากบุคคลรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็น

โรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค การรับรู้ต่ออุปสรรค ก็จะ

กระท า สิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และหนีห่างจากสิ่งที่ตนเองไม่ปรารถนา ดังนั้น การให้ความรู้แก่บุคคล

เกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลนั้นก็จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.1ฟ. ของกรมอนามัย ในด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย 

อารมณ์ และการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดูแลช่องปาก  จากพฤติกรรมการควบคุม

โรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่รพ.สต.บ้านดอนศาลา และค่าระดับน้ าตาลในเลือด FBS ก็ยัง



อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองระดับ 125-154 เกณฑ์สีส้มระดับ 155-182  เกณฑ์สีแดง 183 และเกณฑ์สีเขียว <125 

ซึ่งค่าระดับน้ าตาลยังคงคุมให้อยู่ในเกณฑ์สีเขียวไม่ได้  จากการเยี่ยมบ้าน  ย่องครัว ก็พบเจอเครื่องปรุงรสที่ใช้

ประกอบอาหาร อาหารที่ควรงดหรือให้ทานน้อยลงก็ยังคงเจอเม่ือลงเยี่ยมบ้าน ย่องครัว เพราะลูกๆซื้อมาให้

กินแม้จะแนะน าบุคคลในครอบครัวแล้วก็ตามจากการใช้นวัตกรรมกับการลดน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน จะเห็น

ว่าการลดระดับน้ าตาลสะสมHBA1C จะลดลงคิดเป็นร้อยละ70 แต่ระดับ FBS ยังคงปรับลดไม่ได้ซึ่งต้องหา

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นหลัก3อ2ส1ฟ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไปในแนวทาง 

ที่ดีข้ึนต่อไป  

8.เอกสารที่ใช้อ้างอิง 

  1.เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข( http://healthydee.moph.go.th)      

     https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/article/view/170847 

  - กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2555). ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม

สุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มปกติ/เสี่ยง/ป่วย โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในประเทศ

ไทย: นโยบายสู่การปฏิบัติ ส าหรับสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ: มปป 

  2.ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ผู้ออกตรวจ  พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  เภสัชกร     

ส าหรับปรึกษาผู้ป่วยรายกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาที่มารับบริการที่ รพ.สต.บ้าน

ดอนศาลา โดยมีกลุ่มให้ค าปรึกษาผ่านสมาร์ทโฟนมือถือ เช่นกลุ่ม  Line ADR Drug , Line Kanun’s 

Consult , กลุ่มเครือข่าย NCD CKD ควนขนุน , งานเลปรพ.สต. , Lineส่วนตัวของแพทย์เวชปฏิบัติชุมชน   

 3.การใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ 2ส 1ฟ ของ

ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561 

มีการใช้ปฏิทินนอกสถานบริการในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่และอสม.ประจ้าครอบครัว 

 



 
 


