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โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ในกลุ่มผู้ป่วย Pre-DM,Pre-HT,DM HT Uncontrol,CKD,CVD,Stroke,ACS  
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1. แต่งตั้งคณะท างานและประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานแต่ละอ าเภอ 
1.1คัดเลือกตัวแทน อ าเภอละ 1 PCC 
1.2PCCหากลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มผู้ป่วยPre-DM,Pre-HT,DM HT 
Uncontrol,CKD,CVD,Stroke,ACS 

   

2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบงาน ในการดูแลผู้ป่วยและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย Pre-DM,Pre-HT,DM HT Uncontrol, 
CKD,CVD,Stroke,ACS โดยใช้หลักการ Health Literacy 

   

3. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบงาน ในการดูแลผู้ป่วยและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มผู้ป่วย Pre-DM,Pre-HT,DM HT Uncontrol, 
CKD,CVD,Stroke,ACS ในระดับพื้นท่ี ดังนี้ 
3.1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
     3.1.1 DM มี HbA1c ≥ 7      
     3.1.2 HT มี SBP  ≥ 140/90 mmHg.   
     3.1.3 DM+HT (HbA1c ≥ 7 และ SBP≥ 140/90 mmHg)         
     3.1.4 CKD (Stage 3,eGFR = 30-59.99 ml/min/1.73 m2 
     3.1.5 Stroke      
     3.1.6 ACS 
3.2.กรอกข้อมูลพื้นฐาน(รายบุคคล) (เอกสารหมายเลข 1) 
3.3.ประเมินครั้งที่ 1(ก่อนให้ความรู้) 
      3.3.1 แบบประเมินโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) 
              - ความรู้ ความเข้าใจ และความเสี่ยง(KL) 
              - ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
      3.3.2 แบบประเมินโรคไตเรื้อรัง(CKD) 
              - ความรู้ ความเข้าใจ และความเสี่ยง(KL) 
              - ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
      3.3.3 แบบประเมินโรคหลอดเลือดหัวใจ 
              - ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
3.4 แบบคัดกรอง CVD Risk Score 
3.5 แบบประเมิน Clean Kitchen(เอกสารหมายเลข 1) 
3.6 แบบประเมินความพร้อมก่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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 3.7 บันทึกผล Pre – test ลงในแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง (เอกสารหมายเลข 2) 

   

4. จัดกิจกรรมส่งเสริม และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รพ.สต. 
4.2 แปลผลการประเมิน KL,HT ของกลุ่มเป้าหมาย 
4.3 น าผลการประเมินภาวะสุขภาพ และแบ่งกลุ่ม Health Literacy เพ่ือ
แบ่งกลุ่มที่ Low HL,Middle HL,Hight HL(สามารแบ่งกลุ่มตั้งแต่ Pre -
test) 
4.4 ด าเนินการในกลุ่มผู้ป่วยตามระดับ Health Literacy 
     4.4.1 แบ่งกลุ่มตามระดับ Health Literacy 
             - Low HL 
             - Middle HL 
             - High HL 
     4 .4 .2  จั ดกิ จกรรม ให้ ความรู้ ด้ วยหลั ก  Health Literacy 6  ข้ อ 
(V Shape) 
             - การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ (Access) 
             - ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive)  
             - ทักษะการสื่อสาร (Communicatio) 
             - ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) 
             - การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) 
             - การจัดการตนเอง (Self-management) 
      4.4.3  แปลผลข้อมูลสุขภาพ ประเมินพฤติกรรมสร้างสุขภาพ และ 3 C  
(Care Manager,Care Giver,Care Plan) 6 Visit โดยสื่อสารและใช้สื่อที่
เหมาะสมในการสร้าง Health Literycy 
4.5 สรุปด้วยค าถามสะท้อนให้กลุ่มเป้าหมายสร้างความตระหนักด้าน
สุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการสร้างสุขภาพ เน้นการสร้าง
ความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
                   4.5.1การท าให้มีสุขภาพดีท าอย่างไง 
                   4.5.2ภาพฝันอนาคตเก่ียวกับสุขภาพควรเป็นอย่างไร 
                   4.5.3ความต้องการในการสนับสนุนในการสร้างสุขภาพด้วยเรื่องใด 
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 4.6 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค Pre-DM,Pre-HT,DM 
HT Uncontrol,CKD,CVD,Stroke,ACS ก าหนดเป้าหมายหรือก าหนด
แนวทางปฏิบัติของตนเอง จดบันทึกเพ่ือติดตาม 
4.7 กระตุ้นและส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค 
Pre-DM ,Pre-HT,DM HT Uncontrol,CKD,CVD,Stroke,ACS ท าความ
เข้าใจตัวเลขความหมายของตัวเลขทางสุขภาพ เช่น ความดันโลหิต ระดับ
น้ าตาลในเลือด จ านวนเม็ดยา ที่เป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ ซองยาและนัดวัน 
เวลาที่จะได้พบกันครั้งต่อไป 
4.8 เมื่อผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายมาพบครั้งต่อไป CM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเสริมสร้างพลังอ านาจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามที่มีการ
ตกลงบริการไว้ในครั้งก่อน มีประเมินจากการตอบค าถาม แล ะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นจากการซักถามรายบุคคลและเสริม
พลังรายกลุ่ม โดยมีการประชุมแบบ Focus Group และประเมินผลโดยผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน 
4.9 ประเมินผลโดยการประเมินจากพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ ได้แก่  
เส้นรอบเอว น้ าหนัก BMI  ค่าการประเมินความเสี่ยง CV Risk ,eGFR 
การสูบบุหรี่ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค Pre-DM,Pre-HT,DM HT Uncontrol 
,CKD,CVD,Stroke,ACS โดยการจัดกลุ่มเฉพาะส าหรับติดตามการ
ด าเนินงานโดย 
  4.10 รพ.สต.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4.11 เสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยตกลงกันไว้ครั้งก่อน 
  4.12 ประเมินจากการตอบค าถาม 
  4.13 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ส่งเสริม Empowerment 
  4.14 พัฒนาศักยภาพ อสม.และ ญาติ ในการสร้าง HL เพ่ือช่วยดูแลและ
ติดตามผู้ป่วย 
        4.14.1 พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการสร้างความแตกฉานด้าน
สุขภาพ Health Literacy ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนของ
โรค Pre-DM,Pre-HT,DM HT Uncontrol,CKD,CVD,Stroke,ACS ในชุมชน 
             - น าหลักสูตรและกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3อ.2ส. 
การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการเป็นต้นแบบ  
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 ด้านสุขภาพที่ดี แก่ประชาชนในชุมชน แก่ อสม.เพ่ือสร้างความตระหนัก
ด้านสุขภาพแก่ตนเอง และเป็นตัวแทนด้านสุขภาพในชุมชน 
             - ค้นหาและคัดเลือก อสม. ดีเด่นที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่พ่ึงประสงค์ให้รางวัลและเป็นโมเดลสุขภาพ เพ่ือเป็นการเสริม
พลังอ านาจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง  
             - ประเมินผลและติดตามจากการประชุม อสม. เดือนละ 1 ครั้ง 
โดยให้มีการชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว BMI. ค่าประเมินความเสี่ยง CV Risk 
ก่อนการประชุมทุกครั้ง(Pre-Post Analysis) 
       4.14.2 พัฒนาศักยภาพครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ดูแลในการ
สร้างความแตกฉานด้านสุขภาพ(Health Literacy) 
             - น าหลักสูตร (Health Literacy) ไปปรับใช้ในการให้ความรู้การ
สร้างสุขภาพด้วย 3อ. 2ส. อาการและสัญญาณเตือน(Warning Signs) การ
ส่งต่อผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยก าหนดเป็นแผนการสอนในการอบรมและ
จัดท า Care Plan ในการดูแลโย Care Manager บูรณาการท างานกับ
ระบบ LTC ในการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
ติดตามเดือนละ 1  ครั้ง 
              - ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พ่ึงประสงค์ใน
เรื่อง 3อ. 2ส.ของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
วางแผนครั้งต่อไป 
4.15 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดและขับเคลื่อน 
นโยบายสาธารณะการสร้างสุขภาพด้วย 3อ.2ส. ของประชาชน 
4.16 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการ Fast Track 1669 
ทันเวลา  

   

5 5.1 ประเมินครั้งที่ 2 (หลังให้ความรู้) 
      5.1.1 แบบประเมินโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) 
              - ความรู้ ความเข้าใจ และความเสี่ยง(KL) 
              - ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
      5.1.2 แบบประเมินโรคไตเรื้อรัง(CKD) 
              - ความรู้ ความเข้าใจ และความเสี่ยง(KL) 
              - ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
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        5.1.3 แบบประเมินโรคหลอดเลือดหัวใจ 
              - ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
5.2 แบบประเมิน Clean Kitchen(เอกสารหมายเลข 1) 
5.3 บันทึกผลลงในแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย(เอกสารหมายเลข 3) 

   

6 6.1PCC น าเสนอผลงาน  
     6.1.1 สรุปผลการประเมิน Pre-testและ Post-test ความรู้ ความ
เข้าใจ และความเสี่ยง(KL)ความแตกฉานทางสุขภาพ(HL) 
     6.1.2 ผลของข้อมูลภาวะสุขภาพ 
6.2 สรุปผลการติดตามและเยี่ยมเสริมพลัง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


