
 

รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเล่า  1.2 [  ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5  
[  ]วิจัยฉบับสมบรูณ์  

2. ประเภท Poster presentation  
2.1 [ / ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R 2.5  

 [  ]วิจัยฉบับสมบรูณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 

3.1 [   ]ในชุมชน  3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ]หนังสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ]รพ.สต../ศสม. 5.2 [/] รพช. รพท. 5.3 [  ]สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  

6.1 [ /  ]ไม่เคยน ำเสนอ เผยแพร่มาก่อน 6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ]ผลงานท่ีเคยไดร้ับรางวลัของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [] ชนะเลิศ     2) [   ]รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง      
4) [   ]ชมเชย 

7. ช่ือเรื่อง  “โซนสี บอกลาเบาหวาน” 
8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ช่ือ – สกุล นางนงนุช  นาจนัทร์   ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
2) ช่ือ – สกุล นางพรทิพย์  เรืองพุทธต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
3) ช่ือ – สกุล นางรัตติยาพร  มากชิต  ต าแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
4) ช่ือ – สกุล ..................................      ต าแหน่ง      ......................................... 
5) ช่ือ – สกุล ..................................      ต าแหน่ง      .......................................... 

9. หน่วยงาน 
1) [  ]รพ.สต../ศสม. 2) [/] รพช. รพท. 3) [  ]สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   

10. เบอร์โทร   08-1328-7761    E-mail   nootjj@gmail.com 
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  

จากสถานการณ์โรคพบว่า กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบของ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลศรีบรรพต มีสถิติเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมี
อัตราเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูล HDC ตั้งแต่ 1ต.ค – 31 ธ.ค 61 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 269.62 ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 389.45 ต่อแสนประชากร จึงได้มีการจัด
โครงการลดโรค ลดเสี่ยง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นในหมู่บ้านวังบาก โดยมีการให้ความรู้เรื่อง 3อ. 2ส. แก่
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน แต่เมื่อตรวจติดตามผลน้้าตาลในเลือดครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 พบว่ากลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานมีผลน้้าตาลในเลือดปกติเพียง 4 คนเท่านั้น จึงมีการคิดนวัตกรรม “โซนสี บอกลาเบาหวาน” ขึ้น 
เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคท่ีดีขึ้น โดยใช้หลักสัญญาณไฟจราจร แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี
แดง สีเหลืองและสีเขียว เมื่อน้ามาเปรียบกับหลักโภชนาการโดยแบ่งอาหารเป็น 3 กลุ่ม 3 สีหลักดังนี้ ไฟแดง(กลุ่ม
อาหารสีแดง) กลุ่มอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน และ น้้าตาลระดับสูง ไฟเหลือง(กลุ่มอาหารสีเหลือง) กลุ่มอาหารที่มี



 

พลังงาน ไขมัน และน้้าตาล ระดับปานกลาง ไฟเขียว (กลุ่มอาหารสีเขียว) กลุ่มอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน และ
น้้าตาลระดับต่้า   

จากผลการด าเนินงานพบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานอาหารโซน
สีเขียวจ้านวนการรับประทาน 16–20 วัน เพ่ิมข้ึน ผลการตรวจระดับน้้าตาลในเลือดหลังใช้นวัตกรรม พบว่า กลุ่ม
เสี่ยงเบาหวานมีระดับน้้าตาลในเลือดลดลงจนปกติ จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ลดลงจากเดิม 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 เพ่ิมข้ึนเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  

 

 ๑๒. รำยละเอียดเอกสำรฉบับเต็ม 



 

1. ชื่อเรื่อง  นวัตกรรม “โซนสี บอกลาเบาหวาน” 
 

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 
2.1 นางนงนุช  นาจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
2.2 นางพรทิพย์  เรืองพุทธ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
2.3 นางรัตติยาพร  มากชิต พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
 

3. บทน า 
3.1 หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่อ้าเภอศรีบรรพตเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา  
สวนผลไม้ ท้าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ค่านิยมในการบริโภค การเพ่ิมสิ่งอ้านวยความสะดวกในชีวิตประจ้าวัน        
เป็นวิถีชีวิตสังคมเมืองมากขึ้น น้าไปสู่การเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังมากขึ้น  เช่น ปัญหาพฤติกรรม     
การบริโภคเกิน รับประทานผักและผลไม้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ขาดการออกก้าลังกาย มีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ และมี
การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง รวมทั้งขาดการสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  ท้าให้ส่งผลเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เพ่ิมข้ึน   

จากสถานการณ์โรคพบว่า กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในเขต 
รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลศรีบรรพต มีสถิติเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ในปี  2559 – 2562  คิดเป็น   
ร้อยละต่อประชากรดังนี้ 
 

กลุ่มเสี่ยง 
 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561   ปี 2562 
( ต.ค - ธ.ค 2561 ) 

เสี่ยงความดัน  56.81 59.34 67.53 58.79 
เสี่ยงเบาหวาน  25.87 29.30 29.94 41.57 

 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าแนวโน้มของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีอัตราเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูล HDC ตั้งแต่ 1ต.ค – 31 ธ.ค 61 พบว่าอัตรา
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 269.62 ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 389.45 ต่อแสน
ประชากร จึงได้มีการจัดโครงการลดโรค ลดเสี่ยง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นในหมู่บ้านวังบาก โดยมีการให้
ความรู้เรื่อง 3อ. 2ส. แก่กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน แต่เมื่อตรวจติดตามผลน้้าตาลในเลือดครั้งแรก เมื่อวันที่            
9 เมษายน 2562 พบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีผลน้้าตาลในเลือดปกติเพียง 4 คนเท่านั้น จึงมีการคิดนวัตกรรม 
“โซนสี บอกลาเบาหวาน” ขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่ดีขึ้น โดยใช้หลักสัญญาณไฟ
จราจร แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว เมื่อน้ามาเปรียบกับหลักโภชนาการโดยแบ่งอาหารเป็น 
3 กลุ่ม 3 สีหลักดังนี้ ไฟแดง(กลุ่มอาหารสีแดง) กลุ่มอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน และ น้้าตาลระดับสูง               
เมื่อเปรียบเทียบกับการท้างานของไฟจราจรก็คือ ต้องหยุด กินไม่บ่อย กินเป็นโอกาสพิเศษบางครั้งคราวเท่านั้น  
ไฟเหลือง(กลุ่มอาหารสีเหลือง) กลุ่มอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน และน้้าตาล ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ท้างานของไฟจราจรก็คือ ชะลอ ระมัดระวัง สามารถทานได้แต่ไม่ทุกวัน (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์) ไฟเขียว (กลุ่ม
อาหารสีเขียว) กลุ่มอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน และน้้าตาลระดับต่้า เมื่อเปรียบเทียบกับการท้างานของไฟจราจรก็
คือ ไปได้ ผ่านได้ สามารถทาน  ไดบ้่อย ทานได้ทุกวัน  



 

3.2  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 

4. วัสดุและวิธีการ  
4.1 กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน บ้านวังบาก ม.6 ต้าบลเขาย่า จ้านวน 30 คน 

4.2 อุปกรณ์  
  1. เอกสารการเลือกอาหารโดยปรับเปลี่ยนการบริโภคตามโซนสี 
  2. แบบบันทึกนวัตกรรม “โซนสี บอกลาเบาหวาน” 
  3. สติกเกอร์สีเขียว เหลือง แดง 

4.3 การด าเนินงาน  
  1. การสร้างแรงจูงใจในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยถามกลุ่มเสี่ยงถึงบุคคลที่ส้าคัญในชีวิต และ
บอกถึงประโยชน์ที่เขาต้องดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้ป่วยเพ่ือจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่กับบุคคลที่เป็นที่รัก  

2. การให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงเรื่องอาหารโซนสี   
3. ท้าข้อตกลงกันระหว่างกลุ่มเสี่ยง พร้อมแจกแผ่นพับเรื่องอาหารโซนสีและแบบบันทึก 

นวัตกรรมน้าไปติดไว้ในครัว หรือสถานที่ที่ตนนั่งรับประทานอาหารเป็นประจ้า 
   4. ติดตามการใช้นวัตกรรมที่บ้าน 

5. ประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม  

4.4 ระยะเวลา  
10 - 29 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 20 วัน 

4.5 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม  
โดยการน้ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน บ้านวังบาก จ้านวน 30 คน ในปี 2562 น้ามาตรวจ        

ระดับน้้าตาลในเลือดด้วยวิธีการ DTX โดยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  
 
 
 

5. ผล  
-  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ไม่ใช้

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 - มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับประทานอาหารโซนสีเขียวจ้านวนการรับประทาน 16–20 วัน เพ่ิมขึ้น 
โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มอาหาร ดังนี้ กลุ่มอาหารข้าวแป้ง มีการรับประทาน ร้อยละ 83.33 กลุ่มผักรับประทาน  
ร้อยละ 80.00 กลุ่มผลไม้รับประทานร้อยละ 66.67 กลุ่มเนื้อสัตว์รับประทานร้อยละ 80.00 กลุ่มนมรับประทาน
ร้อยละ 0.00 ไขมันที่เติมในอาหาร ร้อยละ 80.00 เครื่องดื่มรับประทานร้อยละ 90.00 อาหารส้าเร็จรูป
รับประทานร้อยละ 80.00 

ตารางแสดงการรับประทานอาหารตามโซนสี 
 

กลุ่มอาหาร จ้านวนวันที่รับประทานอาหารตามโซนสี 
โซนสีเขียว โซนสีเหลือง โซนสีแดง 



 

0-5 6-10 11-15 16-20 0-5 6-10 11-15 16-20 0-5 6-10 11-15 16-20 
ข้าว แป้ง 1 1 3 25 26 3 1 0 29 1 0 0 
ผัก 0 0 6 24 28 2 0 0 29 1 0 0 
ผลไม้ 0 0 10 20 23 7 0 0 30 0 0 0 
เนื้อสัตว์ 0 0 6 24 30 0 0 0 24 6 0 0 
นม 18 12  0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 
ไขมันที่เติม
ในอาหาร 

0 0  6 24 24 6 0 0 30 0 0 0 

เครื่องดื่ม 0 0 3 27 27 3 0 0 30 0 0 0 
อาหาร
ส้าเร็จรูป 

0 0 6 24 30 0 0 0 24 6 0 0 

รวม 19 13 40 168 218 21 1 0 226 14 0 0 
ร้อยละ 7.91 5.42 16.67 70.00 90.83 8.75 0.42 0 94.17 5.83 0 0 

 
- ผลการตรวจระดับน้้าตาลในเลือดหลังใช้นวัตกรรม พบว่า กลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีระดับน้้าตาลในเลือด

ลดลงจนปกติ จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ลดลงจากเดิม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เพ่ิมขึ้นเพียง    
๒ คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังแผนภูมิด้านล่าง 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อนวัตกรรม 

 
คุณลักษณะนวัตกรรม จ านวนที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละระดับ  (คน) คะแนน

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 

คะแนน 
4 

คะแนน 
3 

คะแนน 
2 

คะแนน 
1 

คะแนน 
1. เป็นนวัตกรรมที่เรียนรู้ และ
ปฏิบัติได้ง่าย 

16 14 0 0 0 136 90.67 

2.เป็นนวัตกรรมที่ใช้ระยะเวลาใน
การปฏิบัติได้รวดเร็ว 

9 19 2 0 0 129 84.67 

3.เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นให้เกิด  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

13 17 0 0 0 133 88.67 

4.เป็นนวัตกรรมที่สามารถน้าไป
ปฏิบัติได้จริง 

20 10 0 0 0 140 93.33 

5. เป็นนวัตกรรมที่น้าไปสู่การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีข้ึน 

20 10 0 0 0 140 93.33 

 
เฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 

 

 
90.40 

 
 
6. วิจารณ์  

จากการใช้นวัตกรรมพบว่า กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมีการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเพียง     
1 คน ที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องไปขายของในตลาดนัดเกือบทุกวัน มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมารับประทานอาหารโซนสีเขียวจ้านวนการรับประทาน 16–20 วัน เพ่ิมข้ึน กลุ่มท่ีมีการรับประทานมาก
ที่สุดคือ กลุ่มเครื่องดื่มรับประทานร้อยละ 90.00 กลุ่มท่ีรับประทานน้อยที่สุดคือ กลุ่มนม ส่วนใหญ่รับประทานช่วง   
0-5 วัน จากการติดตามการใช้นวัตกรรมพบว่า อาหารโซนสีแดงยังมีการรับประทานอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นผัดผัก
และของทอด แนะน้าให้ลดจ้านวนวัน ปริมาณน้้ามันที่ใส่ และการซับมันลงบ้าง หลังจากใช้นวัตกรรมไป 20 วัน
พบว่ากลุ่มเสี่ยงมีผลน้้าตาลในเลือดเป็นปกติเพ่ิมขึ้นจากก่อนใช้นวัตกรรม ซึ่งจะได้ขยายการใช้นวัตกรรมไปยัง  
กลุ่มเสี่ยงเบาหวานให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลศรีบรรพต 
และกระตุ้นให้ประชาชนมีค่านิยมรับประทานอาหารตามโซนสีอย่างต่อเนื่อง 
                

7. สรุป  
 จากการใช้นวัตกรรม“โซนสี บอกลาเบาหวาน” ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน บ้านวังบาก พบว่ากลุ่มเสี่ยงมี
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารโซนสีเขียวจ้านวนการรับประทาน 16–20 วัน เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
ระดับน้้าตาลในเลือดลดลงหลังการใช้นวัตกรรม 
  

 



 

8. เอกสารอ้างอิง  
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือธงโภชนาการ.โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.

2551. 
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.กินเป็นเพ่ือสุขภาพดี.พิมพ์ครั้งที่ 2. 

โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.2552. 
 
9. รูปภาพชิ้นงาน  

ภาพประกอบนวัตกรรม “โซนสี บอกลาเบาหวาน” 
 

 

 

ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตามโซนสี 

 



 

 

ชี้แจงการใช้นวัตกรรมและข้อตกลงร่วมกัน 

 
 

           
 

ติดตามการใช้นวัตกรรมที่บ้าน 
 

          
 



 

ติดตามภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 
 

            
 
 
แบบบันทึกนวัตกรรมของผู้ที่น้้าตาลในเลือดลดลงปกติ        แบบบันทึกนวัตกรรมของผู้ที่น้้าตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น 


