
นวัตกรรมกราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

การสร้างสุขภาพน าซ่อม เป็นท่ียอมรับว่าสร้างสุขภาพ “3 อ” (อาหาร, อารมณ์, ออกก าลังกาย)             

ให้ภูมิคุ้มกันโรคภัยได้เป็นอย่างดี และยังเป็นยารักษาโรคท่ีวิเศษอีกด้วย โรคยุคใหม่เป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม  

สุขภาพเกือบท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไตวาย โรคมะเร็ง แต่เรา

สามารถควบคุม ป้องกันและรักษาโรค ด้วย “3 อ” และลดปัจจัยเส่ียงด้วยการลดอ้วน ลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ 

ด้วยความรู้ในการควบคุม ป้องกันโรค เป็นความรู้ทางการแพทย์ท่ีซับซ้อนท าให้ผู้ป่วยเข้าใจยาก จึงต้องประยุกต์

พัฒนาเพื่อสามารถส่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายโดยใช้หลักเฝ้าระวังและระบาดวิทยา แบ่งระดับความรุนแรงของโรค

ออกเป็นสี เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน พร้อมท้ังมีเครื่องมือท่ีจ าเป็น คือ สมุดประตัวผู้ป่วย  

           จากข้อมูลดังกล่าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทะเลหอยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และให้ผู้ป่วยได้มีการรับรู้ถึงระดับของโรคท่ีตนเองก าลังเป็น รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวตามโซนสีใน

ระดับโรคท่ีตนเองเป็น ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยแนวทางกราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง จะเป็นเครื่องมือคัดกรองและจัดระดับความรุนแรงของโรค เพื่อจัดแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 ระดับ 

ประกอบด้วย ระดับ 0 สีเขียว(คุมได้ดี) ระดับความดัน <139/89 mmHg น้ าตาลในเลือด <125 mg/dl ระดับ 1    

สีเหลือง(เฝ้าระวัง) ระดับความดัน =140/90-159/99 mmHg  น้ าตาลในเลือด =126-154 mg/dl ระดับ 2 สีส้ม

(อันตราย) ระดับความดัน =160/100-179/109 mmHg น้ าตาลในเลือด =155-182 และระดับ 3 สีแดง(วิกฤต)   

ระดับความดัน > 180/110 mmHg  น้ าตาลในเลือด >183 mg/dl ผู้ป่วยอยู่ในระดับใดก็จะมีใบความรู้ในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนตามระดับนั้นๆ สวนการปฏิบัติงานจะมุ่งไปท่ีการป้องกันลดความรุนแรงของ

โรคจากสีแดงให้เป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว รวมท้ังลดความเส่ียงของผู้ป่วยกลุ่มสีแดงไม่ให้มีโรคแทรกซ้อน   

            ซึ่งนวัตกรรม “กราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง” เป็นนวัตกรรมท่ีสามารถลดความรุนแรงของ

โรคเรื้อรัง และท าให้ง่ายต่อการติดตามผู้ป่วย อีกท้ังท าให้ผู้ป่วยเข้าใจในระดับโรคของตนเองเพื่อง่ายต่อการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้ป่วยทราบภาวะสุขภาพของตนเอง 

2.เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลใน

เลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

3.เพื่อเป็นข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 



กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทะเลหอย 

จ านวน 135 คน 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.ประชุมวางแผนในการจัดท านวัตกรรม 

2. ออกแบบและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

3. ออกแบบนวัตกรรมและทดลองใช้ 

4. วางแผนการท านวัตกรรมและน าไปใช้จริง 

5. สรุปผลการด าเนินงาน แก้ไข และปรับปรุง 

  

วิธีการใช ้

   1.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขใช้นวัตกรรม “กราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง” รักษากลุ่มป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง วันองัคารสัปดาห์ท่ี 2 และ 3 ของทุกเดือน 

              2.ใช้นวัตกรรมควบคู่กับสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเรื้อรัง  

              3.หลังจากวัดระดับน้ าตาลในเลือดและหลังการวัดความดันโลหิต ให้เจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมัคร

สาธารณสุข แปรผลถึงระดับน้ าตาลในเลือด และระดับความดันโลหิต ว่าอยู่ในระดับใด  

              4.อธิบายผู้ป่วย ถึงโซนสีและระดับของโรคท่ีตนเองเป็นอยู่ในขณะนี้ พร้อมบอกวิธีการปฏิบัติตัวขณะอยู่ 

ท่ีบ้าน และเน้นย้ าให้ผู้ป่วยมีความกระตือรือร้นท่ีจะลดระดับของโรคด้วยหลัก 3 อ 2 ส 

 

ผลการดําเนินงาน 

เมื่อได้พัฒนานวัตกรรมจนมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน ซึ่งมีการน านวัตกรรมไปใช้กับกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในวันคลินิคเบาหวาน ความดัน ในวันองัคารของสัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 3 ซึ่งได้มีการอธิบายถึง

ระดับของโรค ความรุนแรงของโรคตามโซนสี พรอ้มบอกวิธีปฏิบัติตัวในแต่ละระดับของโรค ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการ

น าไปปฏิบัติใช้จริงต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีการวัดผลการใช้งานทุกๆ 3 เดือน โดยมีการสร้าง

แรงจูงใจในคลินิก หากผู้ป่วยสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ ในระดับโซนสีเขียวได้ตลอดท้ังปี ทางคลินิกจะมีรางวัลเพื่อ

แสดงถึงความช่ืนชมในการดูแลสุขภาพตนเอง/ปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้เป็นอย่างดี 



สรุปผลการดําเนินงานตามนวัตกรรม 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ตารางท่ี 1 ระดับความรู้ก่อน-หลังการจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามหลัก 3 อ 2 ส ในคลินิกโรคเรื้อรัง  

  

 จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมให้ความรู้ตากหลัก 3อ 2ส 

พบว่าก่อนการให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 51.85 รองลงมาอยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.78 ส่วนหลังการจัดกิจกรรมให้ความรู้ พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้น 

คือ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.33 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 40.74 ตามล าดับ 

 

สรุปภาวะสุขภาพด้านพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ตารางที่ 2 ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 

ประเภทผู้ป่วย จ านวน
ผู้ป่วย 

พฤติกรรมสุขภาพ 
สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาล/ความดันได้ดี 

สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาล/ความดันได้บ้าง 

สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาล/ความดันไม่ได้เลย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เบาหวาน 25 13 52.00 8 32.00 4 16.00 
ความดันโลหิตสูง 101 63 62.38 35 34.65 3 2.97 
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

9 5 55.56 3 33.33 1 11.11 

รวม 135 81 60.00 46 34.07 8 5.93 

ระดับความรู้ ก่อนการให้ความรู้                             หลังการให้ความรู้ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้อย 70 51.85 8 5.93 
ปานกลาง 51 37.78 72 53.33 
สูง 14 10.37 55 40.74 
รวม 135 100.00 135 100.00 



 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าภาวะสุขภาพด้านพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท้ัง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ดี สูงท่ีสุดคือผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 62.38 รองลงมา คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 55.56 และผู้ป่วย

เบาหวาน ร้อยละ 52.00 ตามล าดับ 

 

จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มต่างๆจําแนกตามภาวะแทรกซ้อนของโรค 

 ตารางที่ 3 จํานวนกลุ่มป่วยจําแนกตามภาวะแทรกซ้อน 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวนผู้ป่วย 
HT 

กลุ่มป่วย HT ร้อยละ จ านวน
ผู้ป่วย 
DM 

กลุ่มป่วย DM ร้อยละ 
ไม่มี
ภาวะ
แทรก
ซ้อน 

มี
ภาวะ
แทรก
ซ้อน 

ไม่มี
ภาวะ
แทรก
ซ้อน 

มี
ภาวะ
แทรก
ซ้อน 

 

หมู่ 10 บ้านทะเลหอย 54 48 6 11.11 18 16 2 11.11 
หมู ่13 บ้านควนเขียว 31 29 2 6.45 13 11 1 7.69 
หมู่ 14 บ้านริมสวน 16 16 0 0.00 3 3 0 0.00 
รวม 101 91 9 9.00 34 31 3 8.83 
 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ป่วยท้ังกลุ่มป่วย HT และกลุ่มป่วย DM ส่วนใหญ่ ท้ัง 3 หมู่บ้าน เป็น

ผู้ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรค ส่วนเมื่อพิจารณาแยกเป็นกลุ่มป่วย HT และกลุ่ม DM ท่ีมี

ภาวะแทรกซ้อนของโรค พบว่า กลุ่มป่วย HT และกลุ่มป่วย DM หมู่ท่ี 10 บ้านทะเลหอย พบมีจ านวนมากท่ีสุด ร้อย

ละ 11.11 และ 11.11 รองลงมา คือ หมู่ท่ี 13 บ้านควนเขียว คือ ร้อยละ 6.45 และ 7.69 ตามล าดับ ส่วนหมู่ท่ี 14 

บ้านริมสวน ไม่พบผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของโรค  

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจในนวัตกรรม “กราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง” เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ทะเลหอย อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (จ านวน 50 คน) 

ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง น้อย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของนวัตกรรม 36 72.0 8 16.0 6 12.0 

2. นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อสุขภาพของท่าน 35 70.0 11 22.0 5 10.0 

3. มีการใช้งานสะดวก และใช้ง่าย 41 82.0 6 12.0 3 6.0 

4. มีความคาดหวังท่ีจะลดระดับของการป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง 

33 66.0 9 18.0 8 16.0 

5.มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟื่อย 

31 62.0 12 24.0 7 14.0 

6. ความพึงพอใจในนวัตกรรม 48 96.0 1 2.0 1 2.0 

 

7.ปัญหาหรืออุปสรรค 

 ความไม่มีระเบียบวินัยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คือ มองว่าการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อให้ตนเองสามารถควบคุมระดับอาการของโรคของตนเองให้อยู่ในระดับท่ีปกติ 

ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เห็นผลช้า จึงเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย จึงไม่ตระหนักในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพของตนเองต่อเนื่อง  

 

9.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 การสร้างให้เห็นบุคคลต้นแบบท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตนเองจากกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรังจาก

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง จะเป็นแรงจูงใจหนึ่งท่ีจะเป็นแรงขับเคล่ือนให้กลุ่มเส่ียงภาวะแทรกซ้อน 

มีแรงจูงใจในการกลับมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นได้ 

 

 



ภาพการดําเนินงานนวัตกรรมกราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 

 

 

ภาพการดําเนินงานนวัตกรรมกราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 



 

 


