
ผลการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผัง 50 
ปีงบประมาณ 2563

ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง
จังหวัดสตูล



 

ค ำน ำ 

รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  จัดท าเพื่อรวบรวมผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสุข
ศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
ปีงบประมาณ 2563 และใช้ในการประเมินการด าเนินงานพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 ปีงบประมาณ 2563  ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน   ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ และด้านผลกระทบ  

ทางผู้จัดท าหวังว่า ข้อมูลฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ต่อไป 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.บ้านผัง 50  

กรกฎาคม 2563 
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สำรบัญ 

 

           หน้า 

ค ำน ำ            ก 

สำรบัญ           ข  

1. ข้อมูลทั่วไป          1  
2. ด้านการบริหารจัดการ         1 
3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน        15 
4. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์         25 
5. ด้านผลกระทบ          44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข 



 ผลการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตําบล 
 บ้านผัง 50 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตลู ปีงบประมาณ 2563 

 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อ รพ.สต. บ้านผัง 50    
    รหัสถานบริการ 09651   หมู่ท่ี 5 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
    รหัสไปรษณีย์ 91130  โทร 074-750885   

๒. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      
    นายสาธิต พรหมขจร ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทร 095-0868777 
    อีเมล์ sbiot062@gmail.com     
๓. จํานวนหมู่บ้านในพื้นท่ี 3 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 
  

1. ด้านการบริหารจัดการ 
1.1 มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก ่
นายสาธิต พรหมขจร ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์  
                  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 2 
 

ประวัติการอบรม   
 

หัวข้ออบรม วัน สถานที ่ หน่วยงานที่อบรม 
มาตรฐานงานสุขศึกษา 23 ก.ค. 2563 

สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอมะนัง 

มาตรฐานงานสุขศึกษา 

 
 

๑.2 มีคําสั่งคณะกรรมการการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2 คํ าสั่ งคณะกรรมการการดํ าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                         
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผัง 50 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 3 
 

 
 

 
 
ภาพที่  3 ประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                         
วันท่ี 23 ก.ค. 2563 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมะนัง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 4 
 

 
1.3 การจัดทําประชาคมเพ่ือเลือกแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ตารางที่ 1 ผลการจัดลําดับปัญหาสุขภาพจากข้อมูลการทําประชาคมในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผลการจัดลําดับปัญหาสุขภาพจากข้อมูลการทําประชาคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา 
ขนาด ความ

รุนแรง 
ความ

ยากง่าย 
ความ
สนใจ 

รวม ลําดับ 

1.โรคไข้เลือดออก 14 ราย(700: แสน) 5 5 2 2 14 2 

2.โรคเรื้อรัง ความดันและเบาหวาน
(DM73,HT105,DMHT35) 

5 4 3 3 15 1 

3. 30-60ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
(ร้อยละ39.79) 

3 4 2 2 11 3 

4. ยาเสพติด 4 3 1 1 9 4 

6. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
(ร้อยละ 50) 

3 3 2 3 11 3 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 การทําประชาคมของประชาชนในชุมชน 
 
 

1.5 การกําหนดทิศทางและนโยบายดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ทีมและเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกันกําหนดทิศทางนโยบาย 
2. กําหนดเป้าหมายและนโยบายการดําเนินงาน 
3. จัดทําแผนงาน/กิจกรรมโครงการ 
4. สรุปผลลัพธ์การดําเนินงาน  
5. มีการทบทวนผลลัพธ์ ปัญหาและพัฒนางาน 

 
 
 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 6 
 

1.6 ข้อมูลการสํารวจ HL และ HB ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานพื้นที่ รพ.สต.ผัง 50 หมู่ 4  ตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ 

28%

72%

ชาย หญิง

 
 
ภาพที่ 6 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมินสํารวจ HL และ HB ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานพ้ืนที่ รพ.สต.
ผัง 50 หมู่ 4  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 7 
 

ช่วงอายุ 

7.14 %

30.26 %

28.57 %
17.86  %         

        

        

        

 
ภาพที่ 7 ข้อมูลช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมินสํารวจ HL และ HB ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานพ้ืนที่ รพ.สต.ผัง 
50 หมู่ 4  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
 

 
ระดับการศึกษา 

10.71 %

60.71 %
10.71  %

12.5 %
ไม่ได้เรียนหนังสือ

ประถมศึกษา

ม ต้น

ม ปลาย ปวช

 

ภาพที่ 8 ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินสํารวจ HL และ HB ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานพ้ืนที่ รพ.
สต.ผัง 50 หมู่ 4  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 8 
 

ข้อมูลการประเมิน HL และ HB ก่อนการทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนฯ ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานพื้นที่ รพ.สต.            
ผัง 50 หมู่ 4  ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
 

 
ภาพที่ 9 ข้อมูลจากการสอบถาม HL/HB เดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2562 
 

จากข้อมูลผลการประเมินข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนการดําเนินการ ในกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน จํานวน 50 พบว่า  

- กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดี ซ่ึงเป็นผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและมี 
การปฏิบัติเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีได้ถูกต้อง 

- กลุ่มตัวอย่างมพีฤติกรรมสุขภาพในระดับดี ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ 
ตนเองด้านการบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย สูบบุหรี่ การป้องกันวัณโรค การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการ
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 9 
 

ภาพที่ 10 ข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนการทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนฯในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานพื้นที่    
              รพ.สต.ผัง 50  
 

จากข้อมูลผลการประเมินข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนการดําเนินการ ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จํานวน 
50 พบว่า  

- กลุ่มตัวอย่างมพีฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารในระดับพอใช้ ซ่ึงเป็นผู้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ 
ดูแลสุขภาพตนเองด้านการบริโภคอาหาร ได้ถูกต้องเป็นเล็กน้อย  

- กลุ่มตัวอย่างมพีฤติกรรมด้านการออกกําลังกายในระดับพอใช้ ซ่ึงเป็นผู้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ 
ดูแลสุขภาพตนเองด้านการออกกําลังกาย ได้ถูกต้องเป็นเล็กน้อย  

- กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการจัดการความเครียดในระดับพอใช้ ซ่ึงเป็นผู้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ในการดูแลสุขภาพตนเองด้านการจัดการความเครียด ได้ถูกต้องเป็นเล็กน้อย  

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 10 
 

ตารางท่ี 2 แผนการจัดกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน (กลุ่มเสี่ยง) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

1.คัดกรองพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได้ 

เพ่ือให้ความรู้ต่อชนิดอาหาร 
และปริมาณอาหารทีควร
รับประทานที่เหมะสมต่อการ
ควบคุมระดับน้ําตาล 

ติดตาม/เยี่ยม เสริมพลัง 
ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และครอบครัว  โดยทีมสห
วิชาชีพร่วมกับแกนนํา/อสม.   

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 

115 คน 

ม.ค. – ส.ค.
63 

-พยาบาล
วิชาชีพ 

-นักโภชนากร 

แบบบันทึก
การ

รับประทาน
อาหาร 

1.1. ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานมีความรู้ในเรื่อง
การบริโภคอาหาร  

เพ่ือให้ความรู้ชนิดอาหาร และ
ปริมาณอาหารทีควร
รับประทานและอาหารที่ไม่ควร
รับประทานรับประทานได้
ถูกต้อง 

ชนิดอาหาร และปริมาณ
อาหารทีควรรับประทาน
และอาหารที่ไม่ควร
รับประทานได้ถูกต้องร้อย
ละ 80 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 

115 คน 

ม.ค. – ส.ค.
63 

-พยาบาล
วิชาชีพ 

-นักโภชนากร 

ตัวอย่าง
อาหารและ
เอกสารการ
จัดเมนูอาหาร
ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเสี่ยง 

1.2..เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานมีความรู้ในเรื่อง
การออกกําลังกาย 

เพ่ือให้ความรู้ประเภท และ
ระยะเวลาทีควรออกกําลังกาย
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

ประเภท และระยะเวลาที่
ควรออกกําลังกายได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
115 คน 

ม.ค. – ส.ค.
63 

ผู้นําเต้น 

ตัวอย่างการ
ออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเสี่ยง 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
มีความรู้ในเรื่องพืชผักสมุนไพร
และผักพ้ืนบ้านในการลด
โรคเบาหวาน 

เพ่ือให้ความด้านสมุนไพร และ
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านใน
ท้องถิ่น 

ประเภทพืชสมุนไพรและผัก
พ้ืนบ้าน ที่สามารถช่วยลด
ระดับน้ําตาลได้ร้อยละ 80 

กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
115 คน 

ม.ค. – ส.ค.
63 

ปราชญ์
ชาวบ้านและ
แพทย์แผน
ไทย 

ตัวอย่างการ
ออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเสี่ยง 

3.กิจกรรมชมรมหวานใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนถึง
วิธีการดูแลตนเองในด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน 

มีเมนูอาหารสุขภาพเดือนละ  
เมน ู

ผู้ป่วยและ
ญาติทีเข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวน 90 
คน 

เดือนละ  
ครั้ง 

คณกรรมการ
ชมรมหวานใจ 

จากสังเกตุใน
การปรุง
อาหารในแต่
ครั้งในการ
มาร่วม
กิจกรรม
ชมรม 

4.กิจกรรมวัดความพึงพอใจ เพ่ือทราบความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนําม
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานใน
ครั้งต่อไป 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปี 
งบประมาณ 
2563 

พยาบาล
วิชาชีพ 

แบบวัดความ
พึงพอใจ 

ตารางท่ี 2 แผนการจัดกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน (กลุ่มเสี่ยง) (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3 แผนการจัดกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน (กลุ่มป่วย) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

1. กลุ่มป่วย (ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรก 
ซ้อนทางไต (CKD stage 2-5) 
พฤติกรรมในการรับประทาน และ
การใช้ยาในการรักษาเบาหวาน 

เพ่ือให้ผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การรับประทานอาหารที
ถูกต้อง 

ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารทีถูกต้อง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ20 

ผู้ป่วยทีเข้า
ร่วมกิจกรรม
จํานวน 8 
คน 

1ก.ย.62- 
20 ธ.ค 62 

พยาบาลวิชาชีพ 
เภสัชกร 
นักโภชนากร 

แบบบันทึก
การ
รับประทาน
อาหารและยา 

2.กิจกรรมประเมินสภาวะสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน (ตรวจ
เลือดประจําปี 2563) 

เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทราบถึง
สุขภาพของตนเอง 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทราบถึงสภาวะสุขภาพของ
ตนเองร้อยละ 85 

ผู้ป่วยทีเข้า
ร่วมกิจกรรม
จํานวน 8 

คน   

1ก.ย.62- -
30มี.ค. 63 

พยาบาลวิชาชีพ 
แบบบันทึก

สภาวะ
สุขภาพ 

3.กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทีมี
ภาวะแทรกซ้อน และญาติ ในเรื่อง
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้ผู้ป่วยทีมี
ภาวะแทรกซ้อน และญาติ
มีความรู้ ในเรื่องพฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่
ถูกต้อง 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน 
และญาติมีความรู้ ในเรื่อง
พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 80 

ผู้ป่วยและ
ญาติทีเข้า

ร่วมกิจกรรม
จํานวน 90 

คน 

1ก.ย.62- 
20 ธ.ค 62 

นักโภชนาการ 
พยาบาลวิชาชีพ 

แบบประเมิน
ความรู้เรื่อง
พฤติกรรม

การ
รับประทาน

อาหาร 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

4.กิจกรรมสถานการณ์จําลองฝึก
ปฏิบัติการเลือกชนิดอาหาร และ
ปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน
และอาหารที่ไม่ควรรับประทาน 
 

เพ่ือให้ชนิดอาหาร และ
ปริมาณอาหารทีควร
รับประทานและอาหารที่ไม่
ควรรับประทาน
รับประทานได้ถูกต้อง 

ชนิดอาหาร และปริมาณ
อาหารทีควรรับประทาน
และอาหารที่ไม่ควร
รับประทานได้ถูกต้องร้อย
ละ 80 

ผู้ป่วยและ
ญาติทีเข้า

ร่วมกิจกรรม
จํานวน90 

คน 

1ก.ย.62- 
20 ธ.ค 62 

 
นักโภชนาการ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 
 

ตัวอย่าง
อาหารและ
เอกสารการ
จัดเมนูอาหาร
ที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ป่วย
ที่มี
ภาวะแทรกซ้
อน 

5.กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทีมี
ภาวะแทรกซ้อน และญาติ ในเรื่อง
พฤติกรรมการรับประทานยาใน
เดือนรอมฎอนที่ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้ผู้ป่วยทีมี
ภาวะแทรกซ้อน และญาติ
มีความรู้ ในเรื่องพฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่

ถูกต้อง 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน 
และญาติมีความรู้ ในเรื่อง
พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ80 

ผู้ป่วยและ
ญาติทีเข้า

ร่วมกิจกรรม
จํานวน 30 

คน 

18 มี.ค.63 
เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพ 

แบบบันทึก
สภาวะ
สุขภาพ 

ตารางท่ี 3 แผนการจัดกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน (กลุ่มป่วย) (ต่อ) 
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กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ 

6.กิจกรรมฝึกทักษะการบันทึกและ
วิเคราะห์แบบบันทึกการ
รับประทานอาหาร 

เพ่ือให้ผู้ป่วยทีมี
ภาวะแทรกซ้อน และญาติ
สามารถบันทึกและ
วิเคราะห์แบบบันทึกการ
รับประทานอาหาร 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน 
และญาติสามารถบันทึก
และวิเคราะห์แบบบันทึก
การรับประทานอาหารได้
ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยและ
ญาติทีเข้า
ร่วมกิจกรรม
จํานวน 90 
คน 

1ก.ย.63 นักโภชนาการ 
ตัวแทนผู้ป่วย 

แบบบันทึก
การ
รับประทาน
อาหาร 

7.กิจกรรมชมรมหวานใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ถึงวิธีการดูแลตนเองในด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน 

มีเมนูอาหารสุขภาพเดือน
ละ  เมนู 

ผู้ป่วยและ
ญาติทีเข้า
ร่วมกิจกรรม
จํานวน 90 
คน 

เดือนละ  
ครั้ง 

คณกรรมการ
ชมรมหวานใจ 

จากสังเกตุใน
การปรุง
อาหารในแต่
ครั้งในการ
มาร่วม
กิจกรรม
ชมรม 

8.กิจกรรมวัดความพึงพอใจ เพ่ือทราบความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
นํามปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานในครั้งต่อไป 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปี 
งบประมาณ 
2563 

พยาบาลวิชาชีพ แบบวัดความ
พึงพอใจ 

ตารางท่ี 3 แผนการจัดกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน (กลุ่มป่วย) (ต่อ) 
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2. ด้านกระบวนการดําเนินงาน 
 มีการดําเนินงานคัดกรองกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 4,5 และ๖  ปีละ 1 ครั้ง โดย
มีกิจกรรมคัดกรองเบาหวาน ความดัน ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
ทุกปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล มีกิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดัน อาทิ ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิตโดย   
อสม. เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว ให้คําแนะนําโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 11 กิจกรรมคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 4,5 และ๖ 
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กิจกรรมจําลองเลือกชนิดอาหาร/การเลือกอาหารที่ถูกต้องโดยภาคีเครือข่าย รพ.มะนัง 
 กิจกรรมการจําลองเลือกชนิดอาหาร กลุ่มเป้าหมายได้จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจํานวน 100 คน มี
รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยสอนให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการเลือกชนิดอาหารในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มป่วย ดําเนินการโดยภาคีเครือข่าย รพ.มะนัง ประกอบด้วย นักโภชนากร  เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และแกนนําสุขภาพในชุมชน  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 12 กิจกรรมการจําลองเลือกชนิดอาหาร โดยทีมสหวิชาชีพจาก รพ.มะนัง 
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กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตโดยพยาบาลวิชาชีพห้องไต
เทียม และเภสัชกร จากรพ.สตูล ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ณ ห้องประชุมพนาไพร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านผัง 50  

 
 

 
 

 
ภาพที่ 13 กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยภาคีเครือข่ายจาก
โรงพยาบาลสตูล 
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  กิจกรรมการให้ความรู้การใช้ยาเบาหวานในเดือนรอมฎอนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอด โดยเภสัช
กร รพ.มะนัง ณ ห้องประชุมพนาไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านผัง 50 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 14 กิจกรรมการให้ความรู้การใช้ยาเบาหวานในเดือนรอมฎอนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอด โดย
เภสัชกร รพ.มะนัง
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     กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพประจําปีในผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง (ตรวจเลือดประจําปี) เพ่ือ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วย หากพบภาวะผิดปกติจะมีการส่งพบแพทย์ รพ.มะนังทันที เพ่ือลด
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ อาทิ หลอดเลือดหัวใจ และไต โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล บ้านผัง 50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพประจําปีในผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง (ตรวจเลือด
ประจําปี 2563)  
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  กิจกรรมชมรมแอโรบิกบาสโลบ มีสมาชิกจ านวน 50 คน และมีลานออกก าลังกายสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ 
รพ.สต.บ้านผัง 50 ซึ่งมีการด าเนินการโดยชมรมแอโรบิก มีประธานชมรม ชื่อนางอรทัย ทองค า และที ่ศาลา
เอนกประสงค์ บ้านผัง 11 โดยสมาชิกชมรมหวานใจฯ  จัดให้มีการออกก าลังกายทุกวัน โดยออกก าลังกายเต้น
แอโรบิค-บาสโลบ เวลา 17.00 – 18.00 น. และมีกิจกรรมเฝ้าระวังติดตาม ในกรณีที่สมาชิกชมรมออกก าลัง
กายไม่เข้าร่วมเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน  
 นอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างกระแสเรียกความสนใจเพ่ือให้เกิดความสนใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ออกก าลังกาย ในชุมชนเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 และมีการจัดสร้างลานออกก าลังกาย
และแท่นส าหรับผู้น าออกก าลังกาย 
 
 

 
 

ภาพที่ 16 กิจกรรมชมรมแอโรบิคบาสโลบด าเนินการโดยชมรมแอโรบิก ณ รพ.สต.บ้านผัง 50 
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ภาพที่ 17 กิจกรรมชมรมแอโรบิค บาสโลบด าเนินการโดยชมรมแอโรบิก ณ รพ.สต.บ้านผัง 50 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 18 กิจกรรมสร้างกระแสเรียกความสนใจเพ่ือให้เกิดความสนใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    
                ออกก าลังกาย ในชุมชนเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 
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ภาพที่ 19 กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม เพื่อนเตือนเพื่อน เพ่ือนชวนเพื่อน ในการออกก าลังกาย ณ รพ.สต.
บ้านผัง 50  

 

 

ภาพที่ 20 กิจกรรมจัดสร้างลานออกก าลังกายและแท่นส าหรับผู้น าออกก าลังกาย ณ รพ.สต.บ้านผัง 50 
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2.1 “ชมรมหวานใจ” คลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน 

2.1.1 กิจกรรมในคลินิกโรคเรื้อรังโดยการร่วมมือระหว่างจนท.และ อสม. 
 

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านอาหาร  

 “กิจกรรมกินข้าวล้อมวง (บ้านเธอมีผัก บ้านฉันมีผัก เอามาแกงกินรวมกัน)” แนวคิดกิจกรรมเกิด
จากผู้รับบริการและญาติที่ไม่ต้องการให้ตนเองและญาติที่มาในคลินิกหิวและขาดยามื้อเช้า หลังจาก
ตรวจวัดระดับน้ าตาลเสร็จ ได้มีข้าวทานและทานยามื้อเช้าในระหว่างการมาตรวจ โดยไม่ต้องเสียเวลา
กลับไปทานที่บ้าน  
 วิธีการ  

            ผู้รับบริการหรือญาติ และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เอาผักมาคนละชนิด คนละอย่าง น ามาปรุง 
อาหารร่วมกัน อาทิ แกงเลียง ต้มจืด   
ประโยชน์  

เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงการดูแลตนเองในด้านสุขภาพระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน และเกิดการรับรู้ของ
คนในชุมชนในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนร่วมกัน  
 

ด้านออกก าลังกาย 
      มีการประยุกต์การออกก าลังกาย โดยแอโรบิคร าวงเวียนครก การเล่นตะกร้อ และฟุตซอล เพ่ือให้เข้า
กับบริบทและความชอบของคนในชุมชน  
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ประโยชน์ 
 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการออกก าลังกายมีการชักชวนให้มีการออกก าลังกายในกลุ่มผู้ป่วย
และกลุ่มเสี่ยง ส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตสูง  
 

 
 

ภาพที่ 21 กิจกรรม “แปะแต้มพิชิตหวานใจ” ที่ต้องการให้ผู้รับบริการทราบระดับน้ําตาลและความดันโลหิต 
               ของตนในแต่ละเดือน 
                  
 
2.2 นวัตกรรมสุขภาพ 

กิจกรรม “แปะแต้มพิชิตหวานใจ” เกิดจากแนวคิดท่ีต้องการให้ผู้รับบริการทราบระดับน้ าตาล 
      และความดันโลหิตของตนในแต่ละเดือน  
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     หลักการ 
     เมื่อมีการรับบริการในขั้นตอนของการตรวจวัดระดับน้ าตาล-ความดันโลหิตแล้ว  และบันทึลงในสมุด
ประจ าตัว มีการลงระดับน้ าตาลและความดันในกระดาษใบเล็กเพ่ือให้ตัวผู้บริการน าไปแปะแต้มตามสีต่างๆ 
ในป้ายตามระดับค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ผู้ป่วยเกิดความตระหนักรู้ในการดูแลตนเอง ว่าอยู่ในระดับสี
ไหน และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  
 

ประโยชน์ 
     เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาตนเอง รวมถึงเป็นที่มาและพ้ืนฐานกิจกรรมต่างๆ
ภายในคลินิก เนื่องจากระดับสีจะเป็นตัวบ่งบอกถึงวิธีการป้องกันและการดูแลตนเอง 
  

 
3.ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 

 
ภาพที่ 22 ผลงานเด่นในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.บ้านผัง 50 

 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 26 
 

3.1 หวานใจผัง 50  
 

 
 

ภาพท่ี 23   ผลงานเด่นการดําเนินงาน “ ผัง 50 โมเดล” ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการในคลินิกโรคเรื้อรังและการรับบริการอย่างต่อเนื่องในชุมชน  โดย 

ชุมชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 4 ตําบลนิคมพัฒนา  อําเภอมะนัง  จ.สตูล 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ การดําเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรค

เรื้อรังในชุมชนโดยภาคประชาชน ที่นําไปสู่การจัดการเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 (บ้านผัง 8,11,12 และ 46) ต.นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้  คือ 1) ขั้นวางแผน (Planning) 2) ขั้นฏิบัติการ (Acting) 3) ขั้น
สังเกตการณ์ (Observing)  และ 4) ขั้นสะท้อนผลปฎิบัติ (Reflecting) จํานวน 5 วงรอบ ผู้เข้าร่วมดําเนินการ
คือ ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง (เบาหวาน – ความดัน) และญาติ  
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน  อาสาสมัครสาธาณสุขประจําหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา จํานวน 50 คน โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
จัดการคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 4  ต.นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยใช้
ทุนทางสังคมที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน จนทําให้สามารถจัดการโรคเรื้อรังในชุนชน ได้สําเร็จ ทําให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกิดความต้องการมารับยาในคลินิกชุมชนใกล้บ้านเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังดูแล
ตนเองมากยิ่งขึ้นตามลําดับ สําหรับกลุ่มป่วยที่ยังรับยาในโรงพยาบาลชุมชนมีความต้องการมารับยาใกล้บ้าน 
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และเป็นกันเองอีกทั้งสามารถมาด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอบุตรหลานมารับส่ง   โดย



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 27 
 

กลุ่มประชากรที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2563 ที่มารับยา
ในคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.18 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมด พบว่า       
หลังดําเนินการตามรูปแบบ ผู้ป่วยมีอัตราการเข้ารับบริการเพ่ิมขึ้น การมารับยาตามนัดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเห็นความสําคัญและพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การบริการ โดยยึดปัญหาผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง และ
กําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที อสม. ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล อีกท้ัง อสม.มี
ทักษะในการทํางานเพ่ิมขึ้น ชุมชนให้ความสําคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ แทรก
ซ้อน มีการนัดตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ประเมินภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์มาตรฐาน  และการ 
เยียมบ้านอย่างต่อเนื่องโดยทีมเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผัง  50 และอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

 
3.2 ปฏิทินผัก-ผลไม้พื้นบ้าน ตามฤดูกาลในชุมชน 

 
๑. หลักคิดและแรงจูงใจในการท างานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ผักพ้ืนบ้าน/สมุนไพรพ้ืนถิ่น หรือพืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือชาวบ้านน ามา
เพาะปลูกมีทั้งที่เป็นพืชยืนต้น พืชล้มลุก พ้ืชไม้เลื้อย ซึ่งชาวบ้านได้น า เอาส่วนต่างๆของพืชเหล่านั้นมาใช้
ประโชน์เป็นอาหาร และใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ และที่ส าคัญคือ ผัก/พืชพ้ืนบ้านมีสิ่งปนเปื้อนจากสารเคมีน้อย
มากหรือแทบไม่มีเลยเพราะเกิดจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป เป็นตัวกําหนดการบริโภคและ
การกระจายของผักพ้ืนบ้านแต่ละชนิด แต่เป็นน่าเสียดายว่าผักพ้ืนบ้านกําลังมีความสําคัญลดน้อยลง เนื่องจาก
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมการบริโภคและระบบของสังคมเปลี่ยนแปลงจากวิถีและภูมิปัญญาดั้งเดิม  

อําเภอมะนังเป็นพ้ืนที่หนึ่งในจังหวัดสตูล มีสภาพภูมิประเทศติดภูเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 
จึงทําให้ชนิดของผักพ้ืนบ้านที่มาจากป่ามีความหลากหลาย แต่ปัจจุบันรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นการทําการเกษตร ทั้งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและทําสวนผลไม้  ส่งผลต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักพ้ืนบ้านต่างๆ ให้มีความลดลง และพืชบางชนิดอาจสูญหายไปจากพ้ืนที่
อําเภอมะนัง 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม จําแนกและศึกษาการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านจากป่าในชุมชน 
พ้ืนที่ ชุมชนหมู่ที่ ๖  ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง เพ่ือแสดงให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรของชมชน ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมพืชสมุนไพร/ผักพ้ืนบ้านเหล่านี้ และนําไปสู่การอนุรักษ์และจัดการที่เหมาะสม และในอนาคตถ้าหากไม่
มีการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องผักพ้ืนบ้านสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ก็ย่อมสูญหายไปจากชุมชน   

จากการลงพ้ืนที่ทํางานด้านแผนสุขภาวะชุมชนพบว่าชาวบ้านหลายรายป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(เบาหวาน จํานวน ๒๒   ราย ความดันโลหิตสูง จํานวน   ๔๖  ราย  ) ชาวบ้านมีแนวคิดอยากปลูกผักทานเอง
หรือทานผักที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพ่ือป้องกันโรคจากสารเคมีที่แฝงมากับผักที่ซื้อมาจากตลาด  แต่จากการ
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พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนพบว่ามีความรู้บางส่วนเกี่ยวกับประโยชน์ของผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรพ้ืนถิ่น 
เนื่องจากภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากผักพ้ืนบ้านฯ ถูกกลืนหายไปตามสภาวะเศรษฐกิจ 

เพ่ือป้องกันการสูญหายและส่งเสริม อนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรพ้ืนถิ่นให้ยังคงอยู่ กลุ่มอสม.และ
ชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ได้ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับผัก-ผลไม้พ้ืนบ้านและสมุนไพรพ้ืนถิ่นให้กับ
ชุมชน โดยทํางานร่วมกับแกนนําอสม. และคนในชุมชน ลงสํารวจผักพ้ืนบ้าน/สมุนไพรพื้นถ่ิน ๓ วิธี  

๑. การสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านและหมอพ้ืนบ้าน 
๒. ผู้สูงอายุที่มีความรู้ด้านผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรพื้นถิ่น 
๓. การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลตัวอย่างจริง 
มีการกําหนดวางเส้นทางในการสํารวจผักพ้ืนบ้าน-สมุนไพรพ้ืนถิ่นด้วยวิธีการสํารวจ จํานวน 6 เส้นทาง  

ดังนี้ 
๑. เส้นทางท่ี ๑ บ้านผัง ๕๓ – บ้านผัง ๕๒ 
๒. เส้นทางท่ี ๒ บ้านผัง ๕๒ – หัวสะพานบ้านวังพระเคียน  
๓. เส้นทางท่ี ๓  ในหมู่บ้านวังพระเคียน 
๔. เส้นทางท่ี ๔ บ้านผัง ๕๑ -ปากทางเข้าหมู่บ้านวังพระเคียน 
๕. เส้นทางท่ี ๕ ซอยกลาง –ปากทางเข้าหมู่บ้านวังพระเคียนช่วงกลาง 
๖. เส้นทางท่ี ๖  เส้นทางริมคลองละงู  
โดยสามารถจ าแนกผักพ้ืนบ้าน-สมุนไพรพ้ืนถิ่น แบ่ง ได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑.กลุ่มผักพ้ืนบ้าน ๒.กลุ่ม

สมุนไพรบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อย และ ๓.กลุ่มผลไม้ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมเพ่ือการเรียนรู้แก่เยาวชน   
๑. กลุ่มผักพื้นบ้าน จากการส ารวจผักพ้ืนบ้านจ าแนกสภาพในพ้ืนที่ ได้  ๓ สถานภาพ ได้แก่  

๑) ผักพ้ืนบ้านที่พบทั่วไป ๒) ผักพ้ืนบ้านที่พบได้ปานกลาง ๓) ผักพ้ืนบ้านที่พบได้ยาก โดยแยกออกตามตาราง
ดังนี้  
ตารางที่ 4 รายชื่อผักพ้ืนบ้านที่มีสถานภาพพบได้ท่ัวไป ในเขตพ้ืนที่ ม. ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จังหวัดสตูล  
 

ที ่ ชื่อท้องถิ่น ที ่ ชื่อท้องถิ่น 
๑.  หัวทือ (กระทือ) ๒๓. ดอกแค 
๒.  ไผ่ตง ๒๔. จิก 
๓.  บุก ๒๕. ฉิ่ง 
๔.  ผักกูด ๒๖. ยอดมวง (ชะมวง) 
๕.  กล้วยเถื่อน (กล้วยป่า) ๒๗. ชะพลู 
๖.  ขี้เหล็กบ้าน ๒๘. พริกไทย 
๗.  หัวครก (มะม่วงหิมพานต์) ๒๙. เพกา 
๘.  ยอดแซะ (แซะ) ๓๐. มะขาม 



 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50 จังหวัดสตูล 29 
 

ตารางที่ 4 รายชื่อผักพ้ืนบ้านที่มีสถานภาพพบได้ทั่วไป ในเขตพ้ืนที่ ม. ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จังหวัดสตูล 
(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อท้องถิ่น ที ่ ชื่อท้องถิ่น 
๙.  ผักหวาน ๓๑. มะเขือพวง 
๑๐.   ขี้พร้า ๓๒. ลูกอึก (มะอึก) 
๑๑.  ชะอม ๓๓. มันหลา 
๑๒.  ชุมเห็ดเทศ ๓๔. ยอดมันปู 
๑๓.  ตําลึง ๓๕. ยอดเม่า (มะเม่า) 
๑๔.  ผักเสี้ยนผี ๓๖. ลูกตอ (สะตอ) 
๑๕.  ถัวพู ๓๗. ตอเบา 
๑๖.  ยอดเทียม (สะเดาช้าง) ๓๘. ยอดหมุย 
๑๗.  บัวบก ๓๙. ออดิบ 
๑๘.  ผักบุ้ง ๔๐. บวบ (บวบหอม, บวบเหลี่ยม) 
๑๙.  ไผ่ตง ๔๑. ข่า 
๒๐.  ไผ่ป่า ๔๒. ไคร (ตะไคร้) 
๒๑.  เนียง ๔๓. ผักหวาน 
๒๒.  ส้มป่อย ๔๔. ยอบ้าน 
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ตารางที่ 5 รายชื่อผักพ้ืนบ้านที่มีสถานภาพพบได้ปานกลาง ในเขตพ้ืนที่ ม. ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จังหวัด
สตูล 

ที ่ ชื่อท้องถิ่น ที ่ ชื่อท้องถิ่น 
๑.  พาโหม ๑๕. ปุดช้าง 
๒.  ทํามัง ๑๖. ขี้พร้าไฟ 
๓.  บอนส้ม ๑๗. กลอย (หัวกลอย) 
๔.  หมากหมก (หมักหมก) ๑๘. กุ่มบก 
๕.  ผักหนาม ๑๙. โดน (กระโดน) 
๖.  เต่าร้าง ๒๐. ลูกเหรียง (เหรียง) 
๗.  ผักกาดปลิว ๒๑. ลูกเขาคัน 
๘.  ดาหลา ๒๒. ผักกาดนกเขา 
๙.  มันทราย ๒๓. ผักชีล้อม 
๑๐.  ลูกขาคัน ๒๔. มะปริง 
๑๑.  ราน้ํา ๒๕. ผักหวานป่า 
๑๒.  กอกป่า (มะกอกป่า) ๒๖. บอนเต่า 
๑๓.  บอนยายรัด ๒๗. จิกน้ํา 
๑๔.  ยายกลั้ง ๒๘. บอนบาหวี 

 
ตารางที่ 6 รายชื่อผักพ้ืนบ้านที่มีสถานภาพพบได้ยาก ในเขตพ้ืนที่ ม. ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จังหวัดสตูล 

ที ่ ชื่อท้องถิ่น ที ่ ชื่อท้องถิ่น 
๑. อูกอาก (องุ่นป่า) ๒. ตีนนกทูง 
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๒. กลุ่มสมุนไพรบรรเทาอาการแก้ปวดเม่ือย จากการสํารวจและสอบถามพบ พืชสมุนไพร 

ที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อย ได้แก่ ไพล หญ้าเข็ด(ขัด)มอญ เฉียงพร้า (กระดูกไก่ดํา) ย่านเอ็น  
ขม้ินอ้อย  

 
หญ้าเข็ด (ขัด) มอญ 

 
เฉียงพร้า (กระดูกไก่ดํา) 

  

 
ขม้ินอ้อย 

 
ย่านเอ็น 

  

 
ไพล 

 
ไพล 

 
ภาพที่ 24 สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยที่ได้จากการสํารวจในพ้ืนที่ ม. 6 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง 

จังหวัดสตูล  
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๓. กลุ่มผลไม้ป่าเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้แก่เยาวชน จากการสํารวจพบ 

ผลไม้ป่าในเขตพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายไปจากพ้ืนที่ เนื่องจากพบในพื้นที่ป่าแต่ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่หมู่
ที่ ๖ ต.นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง มีการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าเป็นพ้ืนที่สวนยางมากขึ้น การโค่นหรือตัดทิ้ง
เพ่ือปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจมีมากขึ้นตามลําดับเช่นกัน ส่งผลต่อการสูญหายของกลุ่มผลไม้ป่าที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ จากการสํารวจผลไม้ป่าพบน้อยมาก อาทิ มะหาดพบแค่ต้นเดียวในเขตพ้ืนที่บ้านผัง ๕๓ และชมพู่สวรรค์ที่
พบได้แค่ต้นเดียวเช่นกันในเขตบ้านผัง ๕๒ ผลไม้ที่สํารวจพบ ได้แก่ นมควาย โท๊ะ นมแมว มะหาด ราม 
(พิลังกาสา) ลูกกรวด และชมพูสวรรค์ ขนุนปาน ลูกเลือด หว้า 

 

 
ลูกกรวด 

 
มะหาด 

  

 
ราม (พิลังกาสา) 

 
ชมพู่สวรรค์ 
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โท๊ะ 

 
นมแมว 

ภาพที่ 25  ผลไม้ป่าได้จากการสํารวจในพื้นที่ ม. ๖ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
 
จึงเกิดการสํารวจและสร้างชุดองค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในชุมชนคือ “ปฏิทินผัก-ผลไม้พ้ืนบ้านตาม

ฤดูกาล”  ให้ชาวบ้านได้เห็นช่วงเวลาผัก-ผลไม้พ้ืนบ้านในแต่ละเดือน ภายใต้นิยาม “ปฏิทินตามฤดูกาลที่ไม่ได้
บอกวัน หรือฤกษ์ยาม แต่บอกว่า เดือนนี้กินผักอะไรดี” 
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ภาพที่ 26  ฐานข้อมูลชุมชน ปฏิทินผักตามฤดูกาลในแต่ละเดือน 
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๓. การนําผลการนําผลการสํารวจผักพื้นบ้านไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สู่แหล่งสาธารณะ 
 ๓.๑ การนําผักพ้ืนบ้านไปใช้ในงานนูหรี (งานบุญ ) 
 ๓.๒ รณรงค์การปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง ม.๖ ต.นิคมพัฒนา 
  
๓.๑) การส่งเสริมการนําผักพื้นบ้านไปใช้ในงานนูหรี (งานบุญ) 
เนื่องจากงานนูหรี(งานบุญ) มักจะมีการปรุงอาหารโดยใช้กะทิเป็นส่วนใหญ่ และใช้เนื้อเป็นหลัก การ

ทานอาหารโดยใช้ผักเหนาะ (ผักเคียง) มักจะมีน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผักที่ซื้อมาจากตลาด ส่งผลทําให้ผู้
มาร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ชอบทานผักเนื่องจากกลัวสารพิษตกค้างที่มากับผักตลาด  
 งานนูหรีดั้งเดิม ส่วนใหญ่มีการปรุงแกงโดยใช้กะทิเป็นส่วนใหญ่ ใช้เนื้อเป็นหลัก อาทิเช่น เนื้อแพะ
น้ําหนัก ๒๐ กิโลกรัม ต้องใช้มะพร้าวอย่างน้อย ๒๐กิโลกรัม หรือ ๒๐ลูก หรือยิ่งมากยิ่งดี เพ่ือให้อาหารมีเนื้อ
สัมผัสที่นุ่ม และน่ารับประทาน ในส่วนผักเหนาะ (ผักเคียง) หรือผักที่จะใส่ไปพร้อมกับแกงมีน้อยมากหรือแทบ
ไม่มีเลย กอปรกับในเขตพ้ืนที่เมื่อมีการจัดงานนูหรี มักจะมีการนําเครื่องดื่ม ประเภทน้ําหวาน และน้ําอัดลม
มาร่วมงานนูหรีด้วยทุกครั้งที่มีการจัดงาน ส่งผลให้ผู้ที่มาร่วมงานที่มีโรคประจําตัวอาทิ เบาหวาน-ความดันโลหิต
สูงไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตได้ เนื่องจากมักจะมีการทานอาหารที่มากกว่าปกติบวกกับ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาล ส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตได้ 
โดยพบว่า ร้อยละการควบคุมระดับน้ําตาลหมู่ ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง  อยู่ในระดับร้อยละ ๓๓.๓๓ ส่วนร้อย
ละการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง อยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๙๗ (คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดสตูล, ๒๕๖๐)   
 เมื่อเฝ้าสังเกต พูดคุยกับชาวบ้านในเขตหมู่ที่ ๖ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน พบปัญหา ๓ 
ประเด็นหลักท่ีเกิดข้ึน คือ  

๑.การไม่นิยมทานผักท่ีซื้อมาจากตลาดเนื่องจากกลัวสารพิษตกค้าง  
๒.ปัญหาการไม่มีผักในแกงหรือมีผักเหนาะน้อยในงาน และ  
๓. ปัญหาการนําเครื่องดื่มประเภทน้ําหวาน น้ําอัดลมมาใช้ในงานบุญ  
เมื่อพบปัญหา ทางกลุ่มสํารวจผักพ้ืนบ้าน จึงมีแนวคิดเน้นให้ชุมชนทานผักให้มากขึ้น จึงเน้นการใช้ผัก

พ้ืนบ้านให้ผู้มาร่วมงาน ได้ทานผักและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์
ผักพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยร่วมกับผู้นําชุมชนและผู้นําศาสนา ทั้งนี้เนื่องจากประชากรหมู่ ๖ ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้นําในชุมชน และผู้นําศาสนาหลังละหมาดวันศุกร์ 
ในการลดเครื่องดื่มประเภทน้ําหวานและน้ําอัดลม เพ่ิมผักในงานนูหรี โดยขอความร่วมมือให้นําผักพ้ืนบ้าน มา
คนละ ๒-๓ ชนิด แทนน้ําหวาน หรือน้ําอัดลม   เกิดเป็นความร่วมมือในการนําผักพ้ืนบ้านมาใช้ในงานนูหรี 
ภายใต้มาตรการชุมชนโดยมีข้อตกลงร่วมกันคือ “นูหรี เพิ่มผัก ลดน ้ำอัดลม” ส่งผลให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
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 ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตสูงได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ ๖ อยู่ที่
ร้อยละ ๔๒.๓๗ 

ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ ๖ อยู่ที่
ร้อยละ ๔๗.๔๖ 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมู่ ๖ อยู่ทีร่้อยละ ๓๖.๘๔ 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หมู่ ๖ อยู่ที่ร้อยละ ๖๑.๑๑  

(คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดสตูล, ๒๕๖๒) 
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ภาพที่ 27  งานบุญ(งานนูหรี) ดั้งเดิม ส่วนใหญ่มีการปรุงแกงโดยใช้กะทิเป็นส่วนใหญ่ ใช้เนื้อเป็นหลัก 

ผักเหนาะ (ผักเคียง) มักจะมีน้อยหรือไม่มีเลย 
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ภาพที่ 28  .  งานนูหรี (งานบุญ) ในปัจจุบันหลังจากมีการส่งเสริมให้มีการนําผักพ้ืนบ้านมาใช้เป็นผัก

เหนาะ(ผักเคียง) และรณรงค์ให้มีการปลูกผักพ้ืนบ้าน ทําให้เกิดการนําผักพ้ืนบ้านมาใช้ประโยชน์ในงานนูหรี
เพ่ิมข้ึน 

 
๓.๒) ส่งเสริมรณรงค์การปลูกผักพื้นบ้านกินเอง ม.๖ ต.นิคมพัฒนา 
มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผักกินเองในเขตหมู่ที่ ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง โดยแต่ละหลังคาเรือนมีการ

ปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง อย่างน้อยหลังคาเรือนละ ๓ ชนิด โดยสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านที่ปลูกผักพ้ืนบ้านกิน
เอง ได้ดังนี้  

 
- บ้านผัง ๕๑ มี  ๖๕ หลังคาเรือน ปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง  ๖๐   หลัง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ 
- บ้านผัง ๕๒ มี  ๓๕ หลังคาเรือน ปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง  ๒๗  หลัง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔ 
- บ้านผัง ๕๓ มี  ๖๕  หลังคาเรือน ปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง  ๒๒   หลัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- บ้านวังพระเคียน มี  ๖๐ หลังคาเรือน ปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง  ๕๘   หลัง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ 

หมู่ที่ ๖ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จํานวน ๑๘๒ หลังคาเรือน ปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง ๑๖๗ 
หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๗๖  
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3.3 โปรแกรม “(ความ)ดัน (เบา)หวานแปลผลทันใจ” 
หลักการและเหตุผล 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรม วิถีชีวิตเสี่ยง และสิ่งแวดล้อม นับวันจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เนื่องจากเป็น
สาเหตุสําคัญของการพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นภาระโรคที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเอง แต่รวมไปถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม และการพัฒนาทางด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ จากการ
สูญเสียรายได้ภาวะพ่ึงพิง ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ยาวนาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นมีระยะของการแฝง
ตัวนานก่อนเกิดโรค และระยะเวลาการดําเนินโรคที่ยาวนาน ปัจจัยเสี่ยงมีทั้ งแบบปัจจัยที่ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ อายุ เพศ พันธุกรรม และปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ได้แก่ การสูบ
บุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ 
และ ความเครียด ซึ่งล้วนแต่มีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการมีสุขภาพดี  (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีระยะของการแฝงตัวนานก่อนเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จาก
โรคไม่ติดต่อในระยะแรกนั้นมักไม่มีอาการ คนจํานวนมากจึงเพิกเฉยและไม่จัดการกับปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ 
ระยะเริ่มต้น ทําให้มีการสะสมของปัจจัยเสี่ยงและได้รับการวินิจฉัยเมื่อโรคมีการดําเนินไปมากแล้ว(สมาคมความ
ดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2558) อีกทั้งยังมี ระยะเวลาการดําเนินโรคที่ยาวนาน ดังนั้นการป้องกันควบคุม
และจัดการโรคต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง “องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคเบาหวานนี้สามารถป้องกัน ควบคุมได้ถึงร้อยละ 80 ถ้ามีมาตรการดําเนินการลดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
กําหนด การระบาด ในวิถีชีวิตและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนและอิทธิพลจากชุมชนภายนอก” อ้างใน เครื่องมือ
ประเมิน นโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกัน
และจัดการโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่ป้องกันได้  แต่กลุ่มปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมี 
หลายลักษณะและระดับ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต่อเนื่อง ซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์อิงซึ่งกันและกัน การป้องกันโรค ไม่
ติดต่อเรื้อรังโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนั้นสําคัญ แต่อาจไม่เพียงพอในการหยุดยั้งการดําเนินโรคและการลดผล แทรก
ซ้อนที่ตามมา คุณภาพของระบบบริการสุขภาพเป็นปัจจัยกําหนดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการป้องกัน ควบคุม 
จัดการกับปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ือลดความพิการและการตายก่อนวัยอันควร(สมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย, 2557) 

คลินิกโรคเรื้อรังในชุมชนเป็นกิจกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่สําคัญเพราะเป็นการคัดกรองและลด
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง การประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เพ่ือใช้ในการวางแผนกิจกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลสุขภาพของผู้ป่วยให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานแนวพัฒนาการดําเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558)    การจัดการโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ต้องดําเนินการทุกช่วงระยะของชีวิต ตั้งแต่ระยะที่ไม่เจ็บป่วย ไม่มีอาการ มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน /
เรื้อรัง มีภาวะแทรกซ้อน มีความพิการต้องใช้การบูรณาการและความร่วมมือของทีมชุมชนหลายภาคส่วน ต้องมี
การดูแลอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมและผสมผสาน รพ.สต. เป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของผู้ป่วย
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ครอบครัว และชุมชนมากที่สุด การพัฒนาระบบการจัดการโรคเรื้อรังใน รพ.สต. ให้มีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและผลลัพธ์บริการของผู้มารับบริการ 
เป้าประสงค์ของการจัดการโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) ในชุมชน ผู้รับบริการมี 3 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 1. กลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง กลุ่ม pre-DM , pre-HT 2. กลุ่มผู้ป่วย
สามารถควบคุมป้องกัน ปัจจัยเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยง และโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิต
สูง  ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามค่าเป้าหมาย ลดโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและ 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง (ตา ไต เท้า หลอดเลือดสมอง และหลอด
เลือดหัวใจ) ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีความพิการหรือ ซับซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดี     
จากสถิติผู้ป่วยที่มารับบริการรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านผัง50 ในงานโรคเรื้อรังท้ังเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง  30 กันยายน 2559 พบว่า จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ความ  ดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านผัง 50  มจีํานวนผู้ป่วยทั้งหมด   185 ราย โดยแยกได้ดังนี้ 

- ความดันโลหิตสูง 95 ราย  
- เบาหวาน 38 ราย  
- เบาหวานและความดัน 52 ราย  
ผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ 15-34 ปีจํานวน 7 ราย  อายุ 35-59 ปี   จํานวน 60 ราย   อายุ 60-64 ป ี  

จํานวน 80 ราย   อายุ   65 ขึ้นไป จํานวน  38  ราย ปญัหาส่วนใหญ่พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นผู้สูงอายุ
จํานวนมาก ซ่ึง  จะมีปัญหาเกี่ยวกับ การเดินทาง ถึงแม้ว่าหน่วยพยาบาลจะอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ตามต้องรอ
ลูกหลานให้เสร็จภารกิจจากการทําสวนยางก่อน ทําให้ผู้รับบริการมักจะขาดยา โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานจะไม่
ทราบระดับน้ําตาลของตนเอง เนื่องจาก การงดน้ํา งดอาหารจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากผู้ป่วยต้องรอการรับส่งนาน
มาก กว่าลูกหลานจะพามาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
  เมื่อลูกหลานพาผู้ป่วยมายังสถานบริการแล้วต้องรอคิวในการรับบริการนานมากเนื่องจากจํานวนผู้ป่วย
ที่มารับบริการมีจํานวนมากด้วยเช่นกัน  ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความเบื่อหน่ายและหงุดหงิดไม่อยากมารับ
บริการทําให้การรักษาไม่ต่อเนื่องและเป็นที่มาของการขาดยาก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา อีกทั้งท้ัง
เจ้าหน้าที่จะมีเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยได้น้อย ทําให้ไม่ทราบปัญหาและข้อมูลของผู้ป่วยรวมทั้งการให้คําแนะนําไม่
ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 

ทีมงานได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้พัฒนาระบบการการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยจัด
ให้มีคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน เพ่ือให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการดูแอย่างต่อเนื่องและใกล้บ้าน โดยการประสานและ
ทํางานร่วมกับชุมชนทั้ง อสม.ในพ้ืนที ่ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. ในการสนับสนุนและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  และสร้าง
ความตระหนักในการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพในประชากรกลุ่มทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง ให้สามารถปฏิบัติตัวใน
การป้องกันโรคเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม เพราะการทําคลินิกในชุมชน สามารถคัดกรอง ส่งต่อ และให้คําแนะนําแก่
กลุ่มท่ัวไปและกลุ่มเสี่ยงได้ เป็นการทํางานเชิงรุก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงชุมชนรวมทั้งผู้ป่วยโรค
เรื้อรังลดการขาดยา และเข้าถึงการบริการ ได้ง่ายขึ้น  
  ดังนั้นเพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างสะดวกและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน  NCD คุณภาพ
(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ปี  2558 ซึ่งมี  6 
องค์ประกอบหลัก โดยมีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ คือ องค์ประกอบที่2 ระบบสารสนเทศ  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับ data center ของ จังหวัด และมีระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการการ
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ป้องกันควบคุม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของ รพ.สต. ที่แสดงให้เห็นข้อมูลจําเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เช่น ผลการคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยง ผลลัพธ์ทางคลินิก ภาวะแทรกซ้อน โรคร่วมอ่ืน ๆ ที่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  (โดยการใช้ปิงปอง 7 สี) อาจเก็บไว้ในรูปแบบของสมุดบันทึก OPD CARD 
สมุดนัดผู้ป่วย สมุดบันทึกเยี่ยมบ้าน หรือจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะกับการนําไปใช้  

ทั้งนี้ในการดําเนินงานของหน่วยงานได้ดําเนินงานบริการคลินิกโรคเรื้อรังทุกเดือน แต่การบันทึกผลที่
ผ่านมามีเฉพาะการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยในเอกสารเท่านั้น  จึงส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดการ หรือนํามาวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการติดตามของผู้ป่วยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ต่อเนื่อง  

ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาด้วย Microsoft Acess 2010 เป็นระบบการบันทึกข้อมูลและการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลได้อย่างเป็นระบบ (พันจันทร์ 
ธนวัฒน์เสถียร และอัมรินทร์ เพ็ชรกุล, 2557) ผู้จัดทําได้เล็งเห็นประโยชน์และความสําคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนา
ข้อมูลการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพประจําเดือนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผัง 50 อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล เพ่ือการจัดการข้อมูลในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นําไปสู่เป้าหมายในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการดูแล มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์      
1. เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพประจําเดือน ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังประจําเดือน และมีระบบ 

ทะเบียนข้อมูลการให้บริการการป้องกันควบคุม โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูงของ รพ.สต. ที่แสดงให้เห็น
ข้อมูลจําเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เช่น ผลการคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยง ผลลัพธ์ทาง
คลินิก ภาวะแทรกซ้อน โรคร่วมอ่ืน ๆ ที่มีความถูกต้อง ครบถว้น เป็นปัจจุบัน โดยการใช้ปิงปอง 7 สีซึ่งอาจเก็บ
ไว้ในรูปแบบของสมุดบันทึก OPD CARD สมุดนัดผู้ป่วย สมุดบันทึกเยี่ยมบ้าน หรือจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่เหมาะกับการนําไปใช้งานในครั้งต่อไป 

2. เพ่ือออกรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพประจําเดือนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านผัง 50 ต.นิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
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ภาพที่ 29 ฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลโปรแกรมเฝ้าระวังด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 
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3.3 ประสบการณ์ชีวิตของชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
Live Experiences of Thai Muslim living with Type 2 Diabetes 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาประสบการณ์ชีวิตของ 
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานไม่น้อย
กว่า 1 ปี และรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผัง 50  
อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล  จ านวน 13 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ประสบการณ์ชีวิตของชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สรุปได้  2  ประเด็นคือ ประสบการณ์เมื่อ
ทราบว่าเป็นเบาหวาน ประเด็นหลัก คือ “มาไม่ได้เชิญ” คือสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิดและไม่พึงปราถนาที่จะให้
เกิดขึ้น  ประกอบด้วย  3 ประเด็นย่อย คือ 1) คาดไม่ถึง/ไม่คิดว่าจะเป็น/รู้ว่าคนอ่ืนเป็น 2) มาท าให้หงุดหงิด 
และ3) พระเจ้าส่งมา  ส าหรับประสบการณ์การอยู่กับโรค สรุปได้ 3 ประเด็นหลักคือ 1) สรรหาทุกวิธีคุมผู้บุกรุก
ออกไป (เบาหวาน) เป็นพฤติกรรมการแสวงหาแนวทางในการดูแลและรักษาตนเองในการควบคุมระดับน้ าตาล
ให้เป็นไปตามตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 2) ถอดใจ คือการหมดก าลังใจในการสู้ต่อกับระดับน้ าตาลที่สูง  ไม่มีความ
สนใจ เบื่อที่จะต้องคุมอาหารเมื่อสิ่งที่ท าอยู่ไม่เกิดผล และ3) จ าทนอยู่ เป็นภาวะที่หลังจากไม่มีก าลังใจคุมระดับ
น้ าตาลก็อยู่กับโรคนี้ไป พยายามไม่สนใจ 

การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ท าให้ผู้ให้บริการสุขภาพ
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ตรงกับความ
ต้องการและบริบทของชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานอย่างแท้จริง  

 
ค าส าคัญ : ประสบการณ์ชีวิต / ชาวไทยมุสลิม / เบาหวานชนิดที่ 2 
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ภาพที่ 30 ภาพโมเดลประสบการณ์ชีวิตของชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

 
 

 
4.ด้านผลกระทบ 

 
ผลการประเมินแผนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผัง 50 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

1. กลุ่มป่วย (ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรก ซ้อนทางไต 
(CKD stage 2-5) 
พฤติกรรมในการรับประทาน และการใช้ยาใน
การรักษาเบาหวาน 

ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารทีถูกต้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ
20 

ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่
ถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ25 
 
 

2.กิจกรรมประเมินสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วยทีมี
ภาวะแทรกซ้อน (ตรวจเลือดประจําปี 2563) 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทราบถึงสภาวะ
สุขภาพของตนเองร้อยละ 85 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทราบถึงสภาวะสุขภาพของตนเองร้อยละ 
87.5 

3.กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน 
และญาติ ในเรื่องพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ถูกต้อง 
 

ผู้ป่ วยทีมีภาวะแทรกซ้อนและญาติมี
ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ80 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน และญาติมีความรู้ ในเรื่องพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.8 

4.กิจกรรมสถานการณ์จําลองฝึกปฏิบัติการเลือก
ชนิดอาหาร และปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน
และอาหารที่ไม่ควรรับประทาน 
 

ทราบชนิดอาหารและปริมาณอาหารทีควร
รั บ ป ร ะ ท า น แ ล ะ อ า ห า ร ที่ ไ ม่ ค ว ร
รับประทานได้ถูกต้องร้อยละ 80 

ทราบชนิดอาหารและปริมาณอาหารทีควรรับประทานและอาหารที่ไม่
ควรรับประทานได้ถูกต้องร้อยละ 83 

5.กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน 
และญาติ ในเรื่องพฤติกรรมการรับประทานยาใน
เดือนรอมฎอนท่ีถูกต้อง 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน และญาติมี
ความรู้ ในเรื่องพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ80 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน และญาติมีความรู้ ในเรื่องพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทีถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.6 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

6.กิจกรรมฝึกทักษะการบันทึกและวิเคราะห์แบบ
บันทึกการรับประทานอาหาร 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อนและญาติสามารถบันทึกและ
วิเคราะห์แบบบันทึกการรับประทานอาหารได้ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยทีมีภาวะแทรกซ้อน และญาติสามารถบันทึกและ
วิเคราะห์แบบบันทึกการรับประทานอาหารได้ร้อยละ 
88.8 

8.กิจกรรมชมรมหวานใจ มีเมนูอาหารสุขภาพเดือนละ 1 เมน ู  8 เมนู 
9.กิจกรรมวัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 รอผล 

กลุ่มเสี่ยงป่วย   

1.คัดกรองพฤติกรรมการบริโภคอาหารและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ 

1.1. ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีความรู้ใน
เรื่องการบริโภคอาหาร  

ชนิดอาหาร และปริมาณอาหารทีควรรับประทานและ
อาหารที่ไม่ควรรับประทานได้ถูกต้องร้อยละ 80 

 

1.2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีความรู้ใน
เรื่องการออกกําลังกาย 

ประเภท และระยะเวลาที่ควรออกกําลังกายได้ถูกต้องร้อย
ละ 80 

ชนิดอาหาร และปริมาณอาหารทีควรรับประทานและ
อาหารที่ไม่ควรรับประทานได้ถูกต้องร้อยละ 82.6 

2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีความรู้ในเรื่อง
พืชผักสมุนไพรและผักพ้ืนบ้านในการลด
โรคเบาหวาน 

ประเภทพืชสมุนไพรและผักพ้ืนบ้าน ที่สามารถช่วยลด
ระดับน้ําตาลได้ร้อยละ 80 

ประเภทพืชสมุนไพรและผักพ้ืนบ้าน ที่สามารถช่วยลด
ระดับน้ําตาลได้ร้อยละ90.4 

3..กิจกรรมชมรมหวานใจ มีเมนูอาหารสุขภาพเดือนละ 1 เมน ู  8 เมนู 
4.กิจกรรมวัดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 รอผล 
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3.4 การบันทึกการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง 

สรีระสัดส่วนของร่างกายท่ีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายมี
พลังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองต่อเนื่อง  

“กิจกรรมชั่งน้ําหนักพิชิตใจ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นขั้นตอนสําคัญในการรับรู้สถานะความเสี่ยง และแสดงผลลัพธ์และพัฒนาการจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

 “ประเภทของตราชั่งน้ําหนัก” มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจและสร้างแรงกระตุ้นในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคล  

 ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการอ่านค่าน้ําหนักแบบเข็มและแบบดิจิตอลที่อ่านค่าทศนิยมได้ 
ส่งผลต่อการสร้างกําลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย 
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“กระจกสู่ภาพถ่าย” เป็นภาพสะท้อน (Reflection) การเปลี่ยนแปลงในทุกๆเดือนนั้น เป็นกิจกรรมที่ทุกคนใน
ชุมชนให้ความสนใจและกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  

 ก่อนถ่ายภาพจะมีการจัดเสื้อผ้าหน้าผมหน้ากระจก ของตัวเองให้เรียบร้อย เพื่อถ่ายภาพก่อนที่จะเก็บบันทึก
ไว้ในโทรศัพท์และโพสต์ลงสื่อโซเชียล  

กระจกและภาพถ่ายที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้มีความตั้งใจควบคุม
น้ําหนักต่อไป 
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4. ความสําเร็จของงานพัฒนาสุขภาพในชุมชน ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 
๑. ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีขึ้น (จํานวนผู้ป่วยเบาหวาน จํานวน ๒๒ คน คุมน้ําตาลได้ ๑๖ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒) 
๒. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น (จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จํานวน ๒๘ 

คน คุมความดันได้ ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓) 
๓. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๘    
๔. ผู้รับบริการเกิดความเครียดน้อยลง เนื่องจากไม่ต้องรอนาน  ไม่ต้องรอลูกหลานมาส่ง สามารถไปกลับ 

ได้ด้วยตนเอง และเป็นการออกกําลังกายไปในตัว 
๕. ได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่เป็นโรคเหมือนกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการควบคุมระดับ

น้ําตาลและความดันโลหิต  
๖. เกิดเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชน “ชมรมหวานใจ” โดยการขับเคลื่อนของชาวบ้าน และภาคีเครือข่าย

ในชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 


