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      บทบรรณาธิการ  

 

 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานเด่นที่น่าสนใจ
ศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ที่ให้ความกรุณาและเอ้ือเฟ้ืออย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกันส่งต่อต้นฉบับวารสารฯ และที่อยู่ 
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานและนิสิตนักศึกษาด้วยช่องทางต่าง ๆ โดยดาวน์โหลดวารสารฯ ต้นฉบับได้ที่ 
http://hepa.or.th/journal.php และขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ “ชั้นหนังสือ รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” ซึ่งให้ 
บริการหนังสือวิชาการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป สมาชิกสามารถร่วมบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าและ        
มีประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่ได้ที ่hepathai@gmail.com  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทยลุกลามหลายละลอกรุนแรงกว่าปี 2563    
มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมนับสิบรายต่อวันติดต่อกัน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะไม่สิ้นสุดอย่างน้อยก็ภายสิ้นในปีนี้ 
ผลของการมีโรคระบาดเกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่ากระทบต่อคนจนอย่างรุนแรง และขยายช่องว่างให้ห่างกับคนรวย
มากขึ้น โดยอาจต้องใช้เวลาทำงานพัฒนากันอีกนานปี กว่าจะสามารถลดช่องว่างได้เท่าที่ เคยทำมาแล้ว 
ในขณะที่คนรวยจะลำบากก็ตรงที่ออกไปท่องเที่ยวใช้จ่ายในต่างประเทศไม่ได้ ซ่ึงน่าจะประหยัดงบส่วนนี้มา
บริจาคกันมากๆ คงจะช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์นี้ลงไปได้บ้าง ส่วนมาตรการป้องกันโรคของ
หน่วยงานสาธารณสุข ได้รับการปฏิบัติแบบการ์ดสูงในคนบางกลุ่มและลดหรือไม่ตั้งการ์ดเลยในคนบางกลุ่ม 
อันว่ากลุ่มคนทีไ่ม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคม ก็มักจะสร้างปัญหาให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นเช่นนี้เลยหนอ 

กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปทั้งการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สำหรับกิจกรรมอ่ืนในช่วงครึ่งปีหลัง คงต้องติดตาม
สถานการณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะพยายามทำหน้าที่เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการและเป็นสื่อสัมพันธ์กับสมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเติมคุณค่าให้กับการพัฒนาสังคมไทย
ต่อไป.. ช่วยกันไปนะครับ 

 

                                                                       
 

                                                                 (รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) 
                                                                           บรรณาธิการ  
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าร จาก นายกสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
 
 

เรยีน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน 

วารสารฉบับนี้ก็อยู่ในช่วงที่ประเทศชาติกำลังประสบปัญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ซึ่งทุกท่านก็คง
ทราบดีว่าคือ ปัญหาโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทุกอาชีพ ทุกครัวเรือน บริษัท  
ห้างร้าน องค์กร หน่วยราชการ สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ต่างก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งสภาพการณ์
เช่นนี้ไม่เคยเกิดข้ึนมาในประเทศในรอบ 100 ปี 

วาวรสารฉบับนี้ มีบทความให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในช่วงเผชิญภาวะวิกฤตโควิด 
19 นอกจากนี้ มีบทความทางวิชาการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ       
ซึ่งน่าจะเป็นบทความที่น่าสนใจสำหรับนักสุขศึกษา งานวิจัยก็มีอยู่ด้วยกันหลายเรื่อง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์สำหรับผู้ทำงานด้านสาธารณสุขและการศึกษา สำหรับผู้ที่รักการพักผ่อนก็สามารถอ่านได้จาก
รายการการท่องเที่ยว “อ้อมกอดทรายกับทะเล” เสนอให้เป็นทางเลือกในการไปพักผ่อน เพ่ือคลาย
ความเครียดจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ในขณะนี้ ข่าวในแวดวงสุขศึกษาก็มีเสนผอไม่เสนอความเคลื่อนไหวใน
วงการสุขศึกษาให้สมาชิกได้ทราบ ท่านผู้อ่านสามารถส่งข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือหน่วยงานให้ทาง
บรรณาธิการรวบรวมเยแพร่ในฉบับต่อๆ ไป   

การประชุมวิชาการศึกษาครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดไว้ในครั้งแรกจะจัดให้มีระหว่าง วันที่  20 ถึง 23 
พฤษภาคม 2564 ก็เลื่อนไปโดยปัญหาโรคโควิด สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้า สถานการณ์ของโรคคง
ได้บรรเทาลง ทางสมาคมฯ จะได้มีการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20 ต่อไป ขอให้สมาชิกได้
โปรดติดตามข่าวจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาต่อไปครับ 

สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการส่งบทความและผลงานวิจัยโครงการพัฒนาวิชาการที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้ทราบโดยทั่วกัน 

ขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารฯ และทีมงานที่ผลิตวารสารออกมาตามกำหนดเวลา ท่ามกลาง
อุปสรรคจากโรคโควิด 19 พบกันใหม่ในฉบับต่อไปครับ 

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

             ส 
 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       5 
 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทบรรณาธิการ 3 
สารจากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 4 
สร้างสุขบัน้ปลายชวีิต  6 
วิถีชีวิตของประชาชนในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19  10 
ข้อเสนอการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 20 
การประยุกต์ใชแ้นวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยง 
     ลดเค็มในอาหาร สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ จังหวดัสุโขทัย 

24 

กระบวนการพัฒนาและทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินองค์กรรอบรูด้้านสุขภาพ 36 
ความเครียดและผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด 19  
     ในกลุ่มประชาชน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

52 

โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
    ในชุมชน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

64 

ผลงานเรื่องการลดการสูญเสียการได้ยินจากการใช้ยากลุ่ม Aminoglycoside       71 
ผลงานเรื่องการผ่าตัดระบายฝีที่เต้านมในผู้ป่วยระยะให้นมบุตร 
    ด้วยวิธีใชเ้คร่ืองดูดสุญญากาศ 

78 

สรรหามาฝาก: Clubhouse แอปน้องใหม ่และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง                        81 
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ทอ่งเที่ยว  “อ้อมกอดทรายกับทะเล” 86 
แวดวงสุขศึกษา 92 
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 20 107 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 108 
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 109 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       64 
 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูในชุมชน  
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

งานเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลฝาง 

 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือไม่ให้ประชาชน

เจ็บป่วย และมีแผนที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของหน่วยบริการทุกระดับ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดการรอคอยของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปด้วย Smart Hospital ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการแพทย์
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล ระบบคิว ระบบส่งต่อ เชื่อมโยงข้อมูลบริการ
สุขภาพเป็นหนึ่งเดี่ยว เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล จาก
ข้อมูลการสำรวจพบว่า มีประชากรเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เพ่ิมขึ้นจาก 155 ล้านครั้ง ในปี 
พ.ศ. 2556 เป็น 300 ล้านครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 และจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน (IPD) ก็เพ่ิมขึ้น
จาก 120 ล้านวัน/ปี เป็น 290 ล้านวัน/ปี อีกทั้งยังพบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยนอกท่ีเข้ามารับบริการ
ในโรงพยาบาลใหญ่เป็นความเจ็บป่วยที่สามารถรับบริการจากสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ  (Primary Care) 
อย่าง รพ.สต. ได้ และพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง) ที่ไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้เกิดข้ึนจาก
ความผิดพลาดของแพทย์ผู้ทำการรักษา แต่กลับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาระในการดูแลรับผิดชอบผู้ป่วย
จำนวนมากที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ต้องแบกรับไว้ จากปริมาณผู้ป่วยที่พุ่งทะยานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้บุคลากร
ทางการแพทย์ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรค
ที่ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นตัวกลางในการปรับพฤติกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด เป็นต้น 

โรงพยาบาลฝางปัจจุบันมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้รับบริการเฉพาะผู้ป่วย
นอกเฉลี่ย918 ราย/วัน (ข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอก เดือนกันยายน 2563 จากงานสารสนเทศทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลฝาง) ส่งผลให้เกิดความแออัดและใช้ระยะเวลาในการมารับบริการนานการตรวจรักษาต้องเน้น
ความรวดเร็ว ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโรคท่ีตนเองเป็นอยู่ 
และการปฏิบัติตัวให้ถูกกับโรคสำหรับผู้ป่วยและญาติได้ 

ดังนั้น งานเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลฝาง จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการพัฒนาบริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ขึ้น เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการตรวจรักษาอย่างมีคุณภาพในทุกพ้ืนที่  ลดความแออัดในการมารับบริการ 
และลดระยะเวลารอคอยในการมารับบริการ 
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1. พัฒนาระบบการให้บริการและระบบ 
    การติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบการส่งกลับโรงพยาบาล 
    และการส่งเข้าสู่ระบบรับยาในชุมชน 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ิมการเข้าถึงโดยเพ่ิม 
    สิทธิการรักษาอื่น ๆ  
 

1. ติดตามผลการ 
    ควบคุมระดับน้ำตาล 
    และระดบัความดันโลหิต 
    ของผู้ป่วยในชุมชน 
2. ติดตามการมารับยาต่อเนื่องตามนัด 
 

                          1. ประชุมชี้แจงประชาชน 
                        ในชุมชนและผูป่้วยให้เข้าใจ 
 ง                 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
                 2. ทำการคัดเลือกผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์ 
        คือสามารถควบคุมโรคได้ไม่มีโรคแทรกซ้อน 
       อื่น ๆ และต้องเป็นผู้ป่วยท่ีมีสิทธิบัตรประกัน 
       สุขภาพถ้วนหน้า ให้มารับบริการในชุมชน 

 
 

1. ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางผู้ป่วยท่ีสามารถ 
    รับยาในชุมชนได้ แนวทางการส่งกลับโรงพยาบาล 
    ร่วมกับทมีสหสาขาวิชาชีพ ผู้นำชุมชน และ 
    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
               2.เขียนโครงการเพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
                  ในการออกให้บริการในคลินิกNCDs 
                      เคลื่อนที่ในชุมชน 
 

 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ การตรวจรักษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพในชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล และระดับ 

ความดันโลหิตให้อยู่ในระดับดี ได้รับความสะดวก สบายในการรับการรักษาต่อเนื่อง 
3. เพ่ือลดความแออัด ลดการรอคอยในการมารับบริการในหน่วยบริการของโรงพยาบาลฝาง 
 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรคได้ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ตำบลเวียง อำเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 438 คน 

 

วิธีดำเนินการ 
 
 
 
 

  

 

                      

                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการปรับปรุงคุณภาพระบบบริการตรวจรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
            ในชุมชน ด้วยวงจร PDCA 

Check 

 

Act 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประชาชนและผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง  ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถเข้าถึงและรับบริการทางสุขภาพได้อย่างทั่วถึง  ลดความแออัดในการ
เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลฝาง  ส่งผลให้ ประชาชนและผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ สามารถลดความ เครียด
จาการรับบริการทางการแพทย์  
 

ผลการดำเนินงาน 
           มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Performance)  

 การเข้าถึงบริการตรวจรักษาอย่างมีคุณภาพในชุมชนเพ่ิมขึ้นทั้ง 16 หมู่บ้าน 

 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมโรคได้ ≥ ร้อยละ40 

 ความแออัดในการมารับบริการในหน่วยบริการภายในงานเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลฝางลดลงร้อยละ 30 

 

 

ภาพที ่2 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่ละหมู่บ้านที่ไปรับริการ 
            ในคลินิก NCDs ชุมชน แยกรายหมู่บ้านในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 
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2. การประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน 60  คน ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน                            
20  คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จำนวน 40  คน เป็นเพศชาย จำนวน 21 คน และเพศหญิง จำนวน 39 คน มี
อายุ ระหว่าง 20 -39 ปี จำนวน 7 คน อายุ 40–59 ปี จำนวน 39 คน และอายุ 60–79 ปี จำนวน 14  คน 
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในแต่ละหัวข้อ ให้
ความสำคัญ 5 ระดับ คือ  มากที่สุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) นำมาวิเคราะห์ 
หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยนำมาแปลผล ความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.01 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.01 – 4.00 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.01 – 3.00 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.01 – 2.00 หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  0.00 – 1.00 หมายถึง น้อยที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ มีดังตาราง 
 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในคลินิก NCD  ชุมชน 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
(ร้อยละของค่าเฉลี่ย) 

ระดับความ
พึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1. การประชาสมัพันธ์กิจกรรม/โครงการ 29 21 10 0 0 4.31 (86.20) มากที่สุด 
2. รูปแบบการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม 30 17 7 6 0 3.98 (79.60) มาก 
3. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 12 24 15 9 0 3.65 (73.00) มาก 
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 21 29 6 4 0 3.78 (75.60) มาก 
5. สถานท่ีจัดมีความเหมาะสม 37 16 7 0 0 4.50 (90.00) มากที่สุด 
6. ความรู้ ความเข้าใจถึงโรคที่เปน็ 29 20 11 0 0 4.30 (86.00) มากที่สุด 
7. ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิตัว 30 14 16 0 0 4.23 (84.60) มากที่สุด 
8. ความรู้ ความเข้าใจในการรับประทานยา 35 18 6 1 0 4.45 (89.00) มากที่สุด 
9. ความรู้ ความเข้าใจถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆ  26 20 9 5 0 4.12 (82.40) มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการนี ้ 28 22 10 0 0 4.35 (87.00) มากที่สุด 

 

 การประเมินความพึงพอใจการรับบริการในคลินิก NCDs ชุมชน และการร่วมกิจกรรมสุขศึกษาของ
ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการในชุมชน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงานการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ 
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ผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้แบบสอบถามกลับมาจำนวน
ทั้งสิ้น 60 ฉบับ ผลการประเมินพบว่า หัวข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สถานที่มีความ
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90.00 (  = 4.50) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการออกไปในชุมชน ร่วมกับทีมของกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม เพ่ือลดการแออัด รอนาน ของผู้ป่วยที่ต้องไปรับการรักษาในโรงพยาบาล  แต่ในบางหมู่บ้าน
สถานที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากใช้ ศาลาประจำหมู่บ้านเป็นที่จัดกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจเลือด ตรวจวัด
ความดันโลหิตร่วมกิจกรรมสุขศึกษา รับยา กรณีผู้ป่วยคุมน้ำตาลหรือความดันไม่ได้เลย ต้องพบ case 
manager ด้วย ซึ่งทางชุมชนกำลังจัดทำแผนในการแก้ไขในเรื่องสถานที่  (บางชุมชน) ในโอกาสต่อไป  
รองลงมาเป็นเรื่องของความเข้าใจในการรับประทานยา คิดเป็นร้อยละ 89.00 (  = 4.45) ซึ่งในการออก
ชุมชนทุกครั้ง จะมีเภสัชกรร่วมทีมด้วยทุกครั้ง และมีการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล  มีการสอบทวนเรื่องการ
รับประทานยาก่อนผู้ป่วยจะกลับบ้าน ซึ่งผู้ป่วยสามารถจำได้ และในครั้งต่อไปกรณีมียาเหลือ ให้ผู้ป่วยนำมา
คืนเพ่ือรับยาใหม่แทน  ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทั้ งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.00 (  = 
4.35) ในส่วนของความพึงพอใจที่มีค่าน้อยที่สุดจะอยู่ในเรื่องของของสิ่งอำนวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา เพราะมีเพียงภาพพลิก และเอกสารที่ต้องเขียน บางหมู่บ้านไม่สามารถหาโต๊ะมาสำหรับการร่วม
กิจกรรมได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ซึ่งได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 73.00 (  = 3.65) ซึ่งทีมงานจะได้
นำมาจัดทำรูปแบบที่เหมาะสมกับในแต่ละชุมชน ในการจัดกิจกรรมในปีต่อ ๆ ไป 
 

การดำเนนิงาน 
 

  

 
 

   ภาพที่ 3 ตรวจวัดความดันโลหิต โดย อสม. และตรวจเลือดโดยบุคลกรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
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   ภาพที่ 4 ชี้แจงขั้นตอนการมารับบริการ พร้อมบันทึกข้อมูลการมารับบริการ 

 

  
   ภาพที่ 5 กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วงรอรับการตรวจรกัษา 

 

  
  ภาพที่ 6 กลุ่มที่มีค่าน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสงูกว่าปกติร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ของฉัน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. สิทธิการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถให้บริการได้ในชุมชนเช่น สิทธิเบิกได้ของช้าราชการ ไม่
สามารถรับการบริการในชุมชนได้ ถึงแม้จะคุมระดับน้ำตาล และระดับความดันโลหิตได้ดี และไม่มีโรคแทรก
ซ้อน ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลฝาง ทั้งนี้รวมถึงผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอ่ืน ๆ ด้วย 

2. ผู้ป่วยบางส่วนต้องการยาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด ซึ่งไม่สามารถ
นำไปให้ได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องการกลับมารับบริการในโรงพยาบาลเหมือนเดิม 

3. ผู้ป่วยทีมีโรคแทรกซ้อน ต้องรับการตรวจรักษาจากแพทย์ และต้องรับยาจากโรงพยาบาล จึงไม่
สามารถเข้ารับบริการใน คลินิก NCDs ในชุมชนได้ 
 

โอกาสและแนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมสิทธิการรักษาในการให้บริการในชุมชน ได้แก่บุคคลมีปัญหาสถานะ สิทธิเบิกได้ และสิทธิ

ประกันสังคม 
2. เพ่ิมการให้บริการตรวจโรคทั่วไป ในการให้บริการคลินิก NCDs ในชุมชนโดยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว 
 

บรรณานุกรม 
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กลุ่มงานพฒันานโยบายวชิาการแพทย์ กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์.(2563).แนวทางลดความแออัด 

ในโรงพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจาย โควิด-19. 
https://www.hfocus.org/content/2019/10/17865. สืบค้นเมื่อ  15 พฤษภาคม 2564. 
https://phdb.moph.go.th/main/index/detail/30270 
https://today.line.me/th/v2/article/kM03Oo 

 

ภาพที่ 7  ให้การตรวจรักษาในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
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คำแนะนำการเตรียมตน้ฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 
วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา 

Journal of The Health Education Professional Association 
http://hepa.or.th/journal.php 

อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
 
 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
ก่อนการเผยแพร่ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการ งานวิจัย และสาระความรู้ 
ด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค จากสมาชิกสมาคมฯ 
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมตน้ฉบับ ดังนี้ 
 
 
ลักษณะของบทความทีส่่งเผยแพร่  

1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศกึษา พฤตกิรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค   
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิต  

2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เป็นบทความทีไ่มไ่ด้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
4. เป็นบทความท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ  

 
 

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ 
บทความวิชาการ ต้นฉบับจดัพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ

เรื่องไว้บรรทดัแรก กึ่งกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ำงาน จัดหัวขอ้ตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หนา้  

 
 
 

http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไมเ่กิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้ 

 
1. ชือ่เรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา) 
2. ระบุชือ่ผูวิ้จัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ำงาน  
3. บทคัดยอ่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่รรทัดสุดท้าย  
4. เนื้อหา ประกอบดว้ย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เอกสารอ้างอิง 
5. ระบบการอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA style หรือระบบ นาม-ปี ของ Publication 

Manual of the American Psychological Association  
  
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่อีเมล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com  
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 

 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดบริการเพือ่สังคม  
เผยแพร่ชั้นหนังสือ “รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” 
ดาวโหลดได้ฟรี ที ่ http://hepa.or.th/journal.php 
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การประชาสัมพันธ์ธุรกจิในวารสารและอัตราค่าบริการ 
 

วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพ่ือการเผยแพร่ข้อความ 
และภาพโฆษณา ซ่ึงกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตวัของประชาชน 

 
อัตราค่าบริการ มีดังนี ้
1. พ้ืนทีห่น้าก่อนปกหลัง เต็มหน้า ราคา 2,000 บาท   
2. พ้ืนทีห่นา้ก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท    
3. พ้ืนทีอ่ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบอ่ืนๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี   

ผู้ประสงค์จะใช้พ้ืนที่ของวารสารฯ นี้ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือโฆษณาสินค้าและบริการ 
สามารถส่งข้อความเผยแพร่และภาพโฆษณาในรูปของ pdf, ppt, JPEG, PNG, .doc มาที่ กองบรรณาธิการ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com โทรศัพท ์081-6840109 

 
วิธีชำระค่าบริการ  
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  
    สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอ้น กรุงเทพฯ  เลขที่บัญชี  254 - 211090 - 7   
2. ส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงนิ มาท่ีอีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
   หรือ LINE  และตรวจสอบการเผยแพร่ได้ที่  http://hepa.or.th/journal.php 
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

 

  
 

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท  
อำเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรี  
ติดถนน ด้าน หลังตดิคลองชลประทาน   

ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุชน โรงเรียน 
 
 

ติดต่อ ชัยสิทธิ์  โทรศัพท์ 081-484-4030 
 
 
 
 

 
 

คุณปรีชา-คุณเกษร สุสันทัด  
โทร. 081-637-9709  
สนับสนุนการจัดทำ 

วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษาออนไลน์   
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 
 

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมนิ 
ผลงานลำดับที่ 3  เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกงิ 

 
 

 

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วจิารณญาณ (ผลงานลำดับที่ 2)   

 
หนังสอื ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ (ผลงานลำดับที่ 1)   

 

 
        
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย 

ส่วนท่ีหนึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน 

บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ดา้นสขุภาพ 

บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

ส่วนท่ีสอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบคุคล 

บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 5 การสร้างการเรยีนรู้และการส่ือสาร 

บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล 

ส่วนท่ีสาม  การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพระดับองคก์ร 

บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) 
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) กบัการสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสขุภาพ  

ส่วนท่ีสี ่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย 

บทที่ 9  แนวโนม้การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย   

เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน  
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์  
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ  
บทที่ 7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์  
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace  
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย  

เน้ือหา 285 หน้า ราคา 270 บาท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 การออกแบบกจิกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 3 การเลือกใช้กลวธิีสรา้งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 4 ปฏบิัติการและบทเรียนภาคสนาม  

บทที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 6 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

บทที่ 7 ถาม-ตอบ เพิ่มความรอบรู ้
บทที่ 8 บทสรุปส่งทา้ย  

หนังสือ มีจำหน่ายทีศู่นยห์นังสือจุฬาทุกสาขา, รา้นนายอินทร,์ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนงัสือชั้นนำ 
eBook ส่ังซื้อได้ที ่www.chulabook.com, www.naiin.com, www.se-edbook.com 
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