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แผนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรพยาบาล...................................... 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่ออันเกี่ยวเนื่องมาจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการกิน การนอน การ
พักผ่อน การออกก าลังกาย และการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของโลก  โรคเบาหวานติดอันดับ 1 ในปัญหาสาธารณสุขของอ าเภอ.................... 
ในปี พ.ศ.2559-2561 อ ำเภอ................. มีผู้ป่วยด้วยโรคเบำหวำน............................. และ ...........................ต่อแสนประชำกร ตำมล ำดับ และมีผู้ป่วยรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยง

โรคเบำหวำน ปี พ.ศ. 2559-2561 คิดเป็นร้อยละ ..................,................. และ ................  ตำมล ำดับ (ข้อมูลจำก HDC ..................) กลุ่มป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อน......................รำย 

คิดเป็นร้อยละ................................................และผลกำรส ำรวจพฤติกรรมของกลุ่มป่วยทีมีภำวะแทรกซ้อนพบว่ำมีพฤติกรรมที่เสี่ยงท ำให้มีภำวะแทรกซ้อนเพ่ิมขี้นจำกกำรบริโภค

รับประทำนอำหำรหวำนและมัน (อำหำรชนิดใด) ร้อยละ......................  ผลกำรประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมตำมหลัก 3อ 2ส ของกลุ่มวัยท ำงำน อำยุ 15-59 ปี 

จ ำนวน ........ คน ในปี พ.ศ. 256 1 (หรือข้อมูลการส ารวจพฤติกรรม) พบว่ำควำมรอบรู้สุขภำพโดยรวมอยู่ในระดับ..............ร้อยละ ................ และพฤติกรรมสุขภำพตำมหลัก 3อ 

2ส อยู่ในระดับ................... รอ้ยละ..................ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนพบว่ำ ปัจจัยน ำเกิดจำกกำรขำดควำมรู้ หรือไม่เข้ำใจ

ในเรื่องโรคเบำหวำน ควำมรุนแรงของกำรเกิดโรค กำรเลือกบริโภคอำหำรที่ไม่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร กำรไม่ออกก ำลังกำยหรือไม่รู้วิธีกำรออกก ำลังกำยให้เหมำะสมกับตนเอง 

และกำรไม่รับรู้ว่ำตนเองมีภำวะหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนโรคเบำหวำน ปัจจัยเอ้ือ เกิดจำกสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรบริโภคมำกข้ึน ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยข้ำว

แกง ร้ำนสะดวกซื้อ และร้ำนขำยเครื่องดื่ม น้ ำชำ กำแฟ มีเพ่ิมข้ึน หำซื้อง่ำยและรำคำถูก  จึงไม่ต้องเสียเวลำมำประกอบอำหำรรับประทำนเอง และกำรไม่มีสถำนที่เอ้ือต่อกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพ  ปัจจัยเสริมเกิดจำก งำนเลี้ยงสังสรรค์ งำนบุญต่ำงๆ งำนประเพณี กำรโฆษณำจำกสื่อต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพของประชำชนได้

ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำนควำมดันพบว่ำ ปัจจัยน ำ................................................................................ปัจจัยเอ้ือ 

.......................................................................................  ปัจจัยเสริม............................................................................................................................. .....  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่

ต้องสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภำพตำมหลัก 3อ 2ส ที่ดีขึ้น  
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

กลุ่มป่วย(ผู้ป่วยทีมีภำวะแทรกซ้อน) 
พฤติกรรมในกำรรับประทำน 

เพ่ือให้ผู้ป่วยมี
ภำวะแทรกซ้อนมีกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำร
รับประทำนอำหำรทีถูกต้อง 

ผู้ป่วยมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรรับประทำน
อำหำรทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ20 

ผู้ป่วยทีเข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 

……….. คน 

 CM แบบบันทึกกำร
รับประทำนอำหำร 

1.กิจกรรมประเมินสภำวะสุขภำพแก่
ผู้ป่วยทีมีภำวะแทรกซ้อน 

เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มี
ภำวะแทรกซ้อนทรำบถึง
สุขภำพของตนเอง 

ผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อน
ทรำบถึงสภำวะสุขภำพของ
ตนเองร้อยละ 100 

ผู้ป่วยทีเข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 

……….. คน 

 CM แบบบันทึกสภำวะ
สุขภำพ 

2.กิจกรรมให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยทีมี
ภำวะแทรกซ้อน และญำติ ในเรื่อง
พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที
ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้ผู้ป่วยทีมี
ภำวะแทรกซ้อน และญำติมี
ควำมรู้ ในเรื่องพฤติกรรมกำร
รับประทำนอำหำรทีถูกต้อง 

ผู้ป่วยทีมีภำวะแทรกซ้อน 
และญำติมีควำมรู้ ในเรื่อง
พฤติกรรมกำรรับประทำน
อำหำรทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ80 

ผู้ป่วยและญำติทีเข้ำ
ร่วมกิจกรรมจ ำนวน 
……….. คน 

 ……………………… 
พยำบำลวิชำชีพ 

แบบประเมินควำมรู้
เรื่องพฤติกรรมกำร
รับประทำนอำหำร 

3.กิจกรรมสถำนกำรณ์จ ำลองฝึก
ปฏิบัติกำรเลือกชนิดอำหำร และ
ปริมำณอำหำรทีควรรับประทำนและ
อำหำรที่ไม่ควรรับประทำน  
 

เพ่ือให้ชนิดอำหำร และ
ปริมำณอำหำรทีควร
รับประทำนและอำหำรที่ไม่
ควรรับประทำนรับประทำนได้
ถูกต้อง 

ชนิดอำหำร และปริมำณ
อำหำรทีควรรับประทำนและ
อำหำรที่ไม่ควรรับประทำน
ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

ผู้ป่วยและญำติทีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
จ ำนวน…... คน 

  
นักโภชนำกำร 
 
 

ตัวอย่ำงอำหำรและ
เอกสำรกำรจัด
เมนูอำหำรที่
เหมำะสมกับกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มี
ภำวะแทรกซ้อน 



จัดท ำโดย ปิยมำภรณ์  แจ่มศรี  สสจ.สตูล  

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

4.กิจกรรมฝึกทักษะกำรบันทึกและ
วิเครำะห์แบบบันทึกกำรรับประทำน
อำหำร 

เพ่ือให้ผู้ป่วยทีมี
ภำวะแทรกซ้อน และญำติ
สำมำรถบันทึกและวิเครำะห์
แบบบันทึกกำรรับประทำน
อำหำร 

ผู้ป่วยทีมีภำวะแทรกซ้อน 
และญำติสำมำรถบันทึกและ
วิเครำะห์แบบบันทึกกำร
รับประทำนอำหำรได้ร้อยละ 
80 

ผู้ป่วยและญำติทีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
จ ำนวน…... คน 

 นักโภชนำกำร 
ตัวแทนผู้ปวย 

แบบบันทึกกำร
รับประทำนอำหำร 

5.กิจกรรมกิจกรรมคู่กิ๊ก พิชิต
เบำหวำน เพื่อติดตำมกลุ่มปวยหลัง
เข้ำรับกำรอบรม 3 เดือน และ 6 
เดือน โดยญำติ   

เพ่ือเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำร
รับประทำนอำหำรลดอำหำร
หวำนมัน 

มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำร
รับประทำนอำหำรลดอำหำร
หวำนมัน ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยทีเข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน…... 
คน 

 CM 
ญำติผู้ป่วย 

แบบบันทึกกำร
รับประทำนอำหำร 

6.กิจกรรมวัดควำมพึงพอใจ เพ่ือทรำบควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและน ำม
ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน
ในครั้งต่อไป 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

ผู้ป่วยและญำติทีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
จ ำนวน…... คน 

 CM 
 

แบบวัดควำมพึง
พอใจ 
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กลุ่มเสี่ยงป่วย 
พฤติกรรมในกำรรับประทำน 

เพ่ือให้ผู้ป่วยมี
ภำวะแทรกซ้อนมีกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำร
รับประทำนอำหำรทีถูกต้อง 

ผู้ป่วยมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรรับประทำน
อำหำรทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ20 

ผู้ป่วยทีเข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 

……….. คน 

 ………………………
. 

แบบบันทึกกำร
รับประทำนอำหำร 

1.กิจกรรมประเมินสภำวะสุขภำพ
กลุ่มเสี่ยงป่วย 
 

เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงป่วย 
ทรำบถึงสุขภำพของตนเอง 

กลุ่มเสี่ยงป่วย 
ทรำบถึงสภำวะสุขภำพของ
ตนเองร้อยละ 100 

กลุ่มเสี่ยงป่วย 
ทีเข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวน ……….. คน 

 ……………………… แบบบันทึกสภำวะ
สุขภำพ 

2.กิจกรรมให้ควำมรู้        
3.กิจกรรมฝึกทักษะ       
4.กิจกรรมพัฒนำปัจจัยแวดล้อม       
5.กิจกรรมเฝ้ำระวัง       
6.กิจกรรมวัดควำมพึงพอใจ       


