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รายละเอียด/องค์ประกอบ 
บทคัดย่อ/Abstract 

หลักการและเหตุผล  
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรัง และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก ถึงแม้ว่าจะมีความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน แต่ความชุกและอุบัติการณ์ กลับเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งในชุมชนเมืองและในชนบท    อีกทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้น ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ทั้งทางตา ไต เท้า สมอง หัวใจ  หรืออาจหมดสติจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูง หมดสติจาก
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ติดเชื้อง่าย หลอดเลือดตีบหรือแตกในสมอง ท าให้เป็นอัมพาตได้ผลกระทบของผู้ป่วย
ที่เป็นโรคเบาหวาน มีทั้งกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยและครอบครัว คือ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งสูญเสียอวัยวะ และความพิการซึ่งเกิดขึ้นได้มาก กว่าคนปกติ รวมทั้งมีผลกระทบถึง
สภาพจิตใจด้วย นอกจากนี้ผลเสียทางอ้อมอันเกิดจากภาวะแทรกซ้อนและการมีพยาธิสภาพ ซึ่งท าให้เกิดความ
พิการหรือไร้สมรรถภาพ เช่น ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขาดรายได้จากการท างาน สมรรถภาพในการ
ท างานลดลง การสูญเสียทรัพยากรบุคคลและอาจมีอายุสั้นกว่าปกติ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอ อีกทั้งรัฐต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์การตรวจโรคเบาหวานและ
โรคแทรกซ้อนด้วยเหตุที่โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง การรักษาเพ่ือควบคุมโรคนั้นประกอบไปด้วยการควบคุม
อาหาร การใช้ยาเบาหวาน การออกก าลังกาย  การดูแลสุขภาพทั่วไป ซึ่งถ้าผู้ป่วยรู้จักปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดใกล้เคียงกับคนปกติและสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ได้ยืนยาวและมีความสุข    
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดสุโขทัย  ปี 2560 – 2562 จ านวน 33,638  34,721 และ 36,024 คนตามล าดับ 
และจากผลการตรวจหาค่าระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C ผู้ป่วยเบาหวานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย  เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 ถึง 2562 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได้ดี  ร้อยละ 27.89, 32.67, และ 32.74 ตามล าดับ ในระดับอ าเภอศรีนคร ปี 2562 ผู้ป่วยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีมีร้อยละ 36.28   
ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวปี  2560 ถึง 2562 ผู้ป่วยเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีมีเพียงร้อยละ 33.95, 36.42 และ 31.64 ตามล าดับ และจากการ
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ตรวจสุขภาพประจ าปีเ พ่ือคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ไต ตา เท้า ปี 2560 ถึง 2562 พบว่าผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 12.07, 10.27 และ 12.31 ตามล าดับ  ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางตาร้อยละ 
12.37, 17.8 และ 18.18 ตามล าดับ ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางเท้าร้อยละ 22.40, 23.80 และ 24.18 
ตามล าดับ   

จากสถานการณ์ที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ ส่งผลท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไต ตา และเท้าเพ่ิมข้ึนทุกปี และส่งผลเสียต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงขาดสมรรถภาพในการ
ประกอบอาชีพด้วย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวมีผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการทั้งหมด 34 คน ผู้ป่วยชาย
จ านวน 3 คน ผู้ป่วยหญิงจ านวน 31 คน มีภาวะ Hypoglycemia 3 คน จากผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการ 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.82  มีระดับน้ าตาลในเลือดโดยการเจาะ DTX อยู่ในเกณฑ์ 70-125 mg%  จ านวน 22 
คน ร้อยละ 64.71 126 mg% ขึ้นไป จ านวน 12 คน ร้อยละ 35.29 และจากการตรวจประจ าปี พบว่าระดับ 
HbA1c มากกว่า 6% จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12 

ผู้จัดท าจึงได้จัดท า กราฟท านายชีวิต ขึ้นเพ่ือให้ผู้ป่วยได้เห็นถึงระดับแนวโน้มการเกิดภาวะเสี่ยงจาก
การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม 

1. เพ่ือลดการเกิดภาวะ Hypoglycemia  
2. เพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ 70-125 mg% 
3. เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยระดับน้ าตาลสะสม HbA1c > 6 % 
4.   เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งบุคลากรและผู้ป่วย 

 
ขอบเขตนวัตกรรม 

1. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ หมู่ 1-8 ต าบลหนองบัว 
2. ขอบเขตเชิงประชากรกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 
  ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว 

  
ขั้นตอนการด าเนินงานนวัตกรรม 

 1. วัสดุ / อุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษ  ฟิวเจอร์บอร์ด 
 2. วิธีการท า 

- พิมพ์ตารางโดยแบ่งเป็นสีตามช่วงระดับน้ าตาลพร้อมกับวิธีการปฏิบัติตัวในระดับช่วงน้ าตาล ดังนี้ 
  สีแดง   ช่วงระดับน้ าตาลมากกว่า 183 mg%   

สีส้ม   ช่วงระดับน้ าตาล 155-182 mg% 
สีเหลือง  ช่วงระดับน้ าตาล 126-154mg% 

  สีเขียว    ช่วงระดับน้ าตาล <125 mg%  



ระดับป่วย
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        การน าไปใช้ 
- ประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
- จัดท ากราฟชีวิต 
- น ากราฟชีวิตที่จัดท าไปใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ในวันคลินิคเบาหวาน 
- เจาะ DTX แต่ละครั้งผลที่ได้ลงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยแต้มสีด้วยปากกาเน้นค าผิดตามสีของปิงปองเจ็ดสีและ
น าผลDTXมาลงในกราฟชีวิต พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าค่าน้ าตาลอยู่ระดับไหนและให้ค าแนะน าในการใช้
กราฟชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ติดตามและประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม 
          

ผลของนวัตกรรม    
 

ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ก่อนด าเนินการปี 2561  หลังด าเนินการ ปี 2562 
 

1.  ลดการเกิดภาวะ Hypoglycemia 3 คน  คิดเป็น 8.82 % 1 คน  คิดเป็น 2.94 % 
2. ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ 
70-125 mg% 

22 คน  คิดเป็น 64.71 % 29 คน คิดเป็น 85.29 % 

3.ลดจ านวนผู้ป่วยระดับน้ าตาลสะสม 
HbA1c > 6 % 

15 คน คิดเป็น 44.12 % 10 คน คิดเป็น 29.41 % 

4. ความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ในบุคลากร 

 100 % 

5.ความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน
ผู้ป่วย 

 85 % 

 
ประโยชน์และการน าไปใช ้

 ผู้ป่วยและญาติสามารถดูผลการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดจากกราฟชีวิต  และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าตามกราฟได้ 

ผู้ป่วยสามารถดูระดับน้ าตาลของผู้ป่วยรายอื่นได้ เกิดการแลกเปลี่ยนในกลุ่มที่รักษาระดับน้ าตาลและ
เกิดการพูดคุยกันในกลุ่มถึงวิธีการปฏิบัติตัว 
  
ปัญหาอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม 
 ตัวหนังสือในกราฟท านายชีวิต มีขนาดเล็ก ผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาหรือผู้สูงอายุ ใช้ยาก 

 
สิ่งท่ีอยากพัฒนา 
  การสร้าง EMPOWERMENT ในผู้มารับ ให้สนใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 

  
 


