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บทคัดยอ
การศึกษานี้เพื่อพัฒนา ตรวจสอบความตรง และทดสอบความเปนไปไดของนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการ
จัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล การศึกษานี้ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 1) การพัฒนา
นวัตกรรมโดยใชแนวคิดรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง ดานการสนับสนุนการจัดการตนเอง 2) การตรวจสอบความตรงโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และ 3) การทดสอบความเปนไปไดกับผูสูงอายุ ครอบครัว และเจาหนาที่ทีมสุขภาพ รวม 30
คน ผลการศึกษาพบวา นวัตกรรมสุขภาพประกอบดวย สมุดประจําตัว และ เว็บไซด ซึ่งมีความตรงของเนื้อหาเทากับ 0.9
และ 1.0 อาสาสมัครสวนใหญมีความพึงพอใจภาพรวมระดับมาก และมีความเปนไปไดในการดําเนินการจริงเพื่อสงเสริม
การจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดลตอไป
ABSTRACT
The objectives of this study were to develop Ban Muang Model, the health innovation to
promote self- management of the older people with type 2 diabetes; in addition, to assess validity and
feasibility of the model. The study consisted of 3 steps. 1) The Innovative development using the
concept of Self-management support, the part of chronic disease care model 2) The validity assessment
by 3 professional integrity checks 3) The feasibility test with 30 older people, families and health team
workers. The results showed that the health innovation consisted of an identity book and a website
with the validity of 0. 9 and 1. 0. Most volunteers had a high overall satisfaction level. There was a
feasibility of the actual operation to promote self-management of the older people with type 2 diabetes:
Ban Muang model.
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MMP9-2
บทนํา
เบาหวานเปนหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบไดบอยในผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการชรา (aging process)
ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสเปนโรคเบาหวานมากขึ้น เนื่องจากการหลั่งอินซูลินลดลง มีภาวะดื้อตออินซูลิน กิจวัตรประจําวันที่
ตองใชพลังงานและการออกกําลังกายลดลง รวมกับภาวะอวน (มยุรี, 2556) ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีผูเปน
โรคเบาหวาน 4.4 ลานคน มากเปนอันดับ 4 รองจาก จีน อินเดีย และญี่ปุน อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 13.2 ตอแสน
ประชากรในป 2555 เปน 17.8 ในป 2558 โดยพบวาผูเปนโรคเบาหวานอยูในกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป ถึงรอยละ 45.5 (กลุม
ยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เปนสาเหตุนําไปสูความ
เจ็บปวยเรื้อรังอื่น ๆ ตลอดจนความพิการและการเสียชีวิต ดังนั้นผูสูงอายุโรคเบาหวานจําเปนตองปฏิบัติตัวเพื่อควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดใหเปนปกติหรือใกลเคียงปกติตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อปองกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนในระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย โดยเปาหมายระดับนํ้าตาลเกาะในเลือด (Hemoglobin A1C; HbA1C) ควรตํ่ากวา 7% (สมาคม
โรคเบาหวานแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถั ม ภ สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี, 2560)
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานตอผูสงู อายุที่สําคัญคือ 1) ภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
นํ้าตาลในเลือดอยางรวดเร็ว ถาไมไดรับการชวยเหลืออาจจะมีอันตรายถึงชีวิต ไดแก ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า และภาวะ
นํ้าตาลในเลือดสูง 2) ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดฝอย ไดแก พยาธิสภาพที่จอ
ประสาทตาทําใหการมองเห็นผิดปกติ ไตวาย เสนประสาทอักเสบ มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดความบกพรองในการทําหนาที่
และภาวะสุขภาพ (ผองพรรณ, 2554) สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและครอบครัวตามมา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวารูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังมีแนวคิดที่มีความหลากหลาย แตที่มีการ
นํามาประยุกตใชเปนที่ยอมรับขององคการอนามัยโลก และจากหลักฐานงานวิจัยเชิงประจักษวาสงผลลัพธที่ดีตอการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model; CCM) เปนรูปแบบที่เนนการปรับบทบาทใน
การใหบริการของผูใหบริการ ซึ่งพัฒนาโดย Wagner และคณะ (Wagner, 1998) มีการนําไปใชเปนตนแบบในการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะกับผูสูงอายุในหนวยการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และระดับอื่น ในหลายประเทศ (Hendry
et al., 2019; Khan et al., 2020) ประกอบดวย 6 องคประกอบไดแก องคกรหรือหนวยงานบริการสุขภาพ การ
สนับสนุนการจัดการตนเอง การออกแบบระบบบริการ การสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศทางคลินิก ทรัพยากร
และนโยบายของชุมชนที่เนนการมีสวนรวมของผูปวย ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสาธารณสุข โดยผูปวยและ
ครอบครัวตองมีการจัดการตนเอง ผานองคประกอบดานการสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management support)
เพื่อสรางความตระหนัก และเพิ่มศักยภาพในการจัดการตนเองของผูปวยและครอบครัวดวยการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับประเทศไทย ไดนํารูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (CCM) รวมกับแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรังของ
องคการอนามัยโลก (Innovative Care for Chronic Conditions Framework; ICCC) มาใชในคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง
คุณภาพ (Non-Communicable Disease; NCD) ตั้งแตป พ.ศ. 2557 (จุรีพร, 2558) และมีการพัฒนาเปน NCD Clinic
Plus จนถึงปจจุบัน (กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดวิสัยทัศนภายในทศวรรษตอไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น (กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) และหนึ่งในนโยบายหลักคือการพัฒนาระบบบริการเพื่อตอบสนองของปญหา
สุขภาพของประชาชน ดังนั้นโรงพยาบาลบานมวง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร จึงไดพัฒนารูปแบบบริการ “บานมวง
โมเดล” ขึ้น ในป พ.ศ. 2559 เพื่อจัดระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยกระจายใหไดรับการดูแล
ใกลบาน สงผลใหความแออัดและระยะเวลารอคอยที่โรงพยาบาลลดลง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
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MMP9-3
บานมวงโมเดล เปนการนําแนวคิดรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังมาจัดบริการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีแพทยเปน
หัวหนาทีม พยาบาลผูจัดการรายกรณีเปนผูประสานทีม หมุนเวียนออกใหบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) ทั้ง 10 แหงในอําเภอบานมวง ทุกเดือน ควบคูไปกับการติดตามเยี่ยมบานในรายที่มีความซับซอน และใหความรูแ ก
เจาหนาที่ รพ.สต. โดยมุงเนนดานการเขาถึงบริการของผูปวยโรคเรื้อรังเปนหลัก รูปแบบการดูแลใชเกณฑจัดระดับการ
ควบคุมนํ้าตาล และภาวะแทรกซอน ของแนวคิดปงปองจราจรชีวิต 7 สี (วิชัย, 2556) รวมกับใชกรอบแนวคิดในการ
ปองกันโรคไมติดตอโรคเรื้อรัง 3 ระดับ กลาวคือ การปองกันปฐมภูมิ เนนการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุม
ปกติและกลุมเสี่ยง การปองกันทุติยภูมิ ดูแลกลุมที่วินิจฉัยเบาหวานแลวใหไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม สามารถควบคุม
ไดตามเกณฑเปาหมาย มีการตรวจคัดกรองหาภาวะแทรกซอนแตแรกเริ่ม และการปองกันตติยภูมิ ดูแลกลุมที่มี
ภาวะแทรกซอนเพื่อปองกันความพิการ ลดการสูญเสียชีวิต ฟนฟูสภาพรางกายเพื่อใหผูส ูงอายุยังคงความสามารถในการ
ทําหนาที่ ใชหลัก 3 อ. 2 ส. ไดแก อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการ
ดูแลที่ รพ.สต. โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนกระบวนการรักษาพยาบาล ใหสามารถดูขอมูลประวัติ
ของผูปวยดานการใชยา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การรับ-สงตอ การขอความเห็นปรึกษาหารือผูชํานาญกวา
ระหวาง รพ.สต. กับโรงพยาบาล โดยไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวนในอําเภอบานมวง (งานเวชระเบียนและสถิติ
โรงพยาบาลบานมวง, 2559)
ผลจากการนํารูปแบบบานมวงโมเดลดังกลาวมาใชพบวา โรงพยาบาลบานมวงผานเกณฑประเมินของ NCD
Clinic Plus ระดับดีมากที่รอยละ 81.4 การเขาถึงบริการของผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น อัตราการขาดนัดลดลงจาก
รอยละ 36.52 เปน 10.5 แตสําหรับผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดจํานวน 1,765 ราย พบ
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ไดแก โรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปรอยละ 21.17 ปญหาที่เทา รอยละ 19.25 เบาหวาน
ขึ้นตา รอยละ 2.18 การเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะฉุกเฉิน hypoglycemia, hyperglycemia รอยละ 2.66
และการควบคุมระดับ HbA1C ใหอยูในเกณฑเปาหมาย ไดเพียงรอยละ 36.52 (คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง, 2562) จากการ
สังเกตผูสูงอายุโรคเบาหวานที่มารับบริการพบประเด็นสําคัญไดแก พฤติกรรมการดูแลตนเอง การปองกันภาวะแทรกซอน
และการมีสวนรวมของญาติ แมผูสูงอายุจะใหความสําคัญในการพกสมุดบันทึกสุขภาพประจําตัว และนํามาแสดงเมื่อมารับ
บริการเสมอ แตขอมูลในสมุดประจําตัวยังเปนสื่อที่ไมจาํ เพาะตอความสูงอายุ ไดแก ขอมูลในสวนที่เปนคําแนะนําสวนใหญ
จะเปนตัวหนังสือ การใชรูปภาพประกอบนอย ขนาดตัวหนังสือเล็ก คูมือเลมนี้ใชกับผูปวยทุกกลุมอายุ การคืนขอมูลผล
ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ใชการเขียนตัวเลขลงในสมุด ทําใหผูสูงอายุมักสะทอนกลับวา “หมอเขียนให แตยายมองไม
คอยเห็น แปลไมไดวาบอกอะไร”
ดานการมีสวนรวมของญาติหรือผูดูแล พบวาสวนใหญจะพาผูสูงอายุมาสงที่โรงพยาบาลแตเชาตรูและมารับกลับ
ชวงใกลเที่ยง การมาสงที่โรงพยาบาลแตละครั้งจะมาตามที่ผูสูงอายุบอกวาวันไหน เมื่อสอบถามมักจะไมทราบวาระดับ
นํ้าตาลในเลือดของผูสูงอายุเปนเทาใด นัดครั้งตอไปเมื่อใด เนื่องจากขอมูลถูกบันทึกลงในสมุดและผูสูงอายุมักจะเก็บไวเอง
ไมไดบอกญาติหรือผูดูแลใหทราบ ทําใหบางครั้งมาพบแพทยไมตรงนัดเนื่องจากดูวันนัดผิด และดวยวิถีชีวิตความเปนอยู
ของสังคมชนบทที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก หลังฤดูกาลทํานาก็จะไปทํางานตางจังหวัดทําใหผูสูงอายุตองใชชีวิตอยู
บานโดยลําพัง ขาดผูคอยดูแลหรือใหคําแนะนําที่ใกลชิด สงผลตอการมารับบริการตอเนื่องและสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ซึ่ง
กระทบตอการควบคุมระดับนํ้าตาลและเกิดภาวะแทรกซอนของโรคที่ตามมา
จากการศึกษาปรากฏการณและการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาตอยอดบานมวงโมเดล เพื่อ
สงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดลขึ้น โดยปรับเปลี่ยน 3 องคประกอบ ไดแก 1)
การสนับสนุนการจัดการตนเองของผูสูงอายุและครอบครัว 2) การสนับสนุนการตัดสินใจ และ 3) สารสนเทศทางคลินิก

595

MMP9-4
ดวยนวัตกรรมสุขภาพประกอบดวย สมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน และเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
บานมวง เพื่อใหสมาชิกครอบครัวของผูสูงอายุไดใชเปนชองทางในการรับทราบขอมูลผลตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ยาที่
ผูสูงอายุไดรับ วันนัดมาพบแพทยครั้งตอไป และการเตรียมตัวกอนไปโรงพยาบาลตามนัด ทําใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง
แมนยํา สามารถดูผานระบบอินเตอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา สวนผูสูงอายุจะไดใชประโยชนจากสมุดประจําตัวที่มีขอมูล
เฉพาะโรคและเอื้อตอความสูงอายุ ดังนั้นจึงมีความสําคัญและจําเปนที่ตองพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการ
ตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล โดยใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแล ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
2. เพื่อศึกษาความตรงของเนื้อหา และความเปนไปไดของนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
บานมวงโมเดล ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ในระหวาง
เดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2563
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาเปนโรคเบาหวาน จํานวน
ครั้งที่มาตรวจรักษา และการเขารับการรักษาดวยภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน 2) แบบสอบถามขอมูลของผูดูแล ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความสัมพันธกับผูสูงอายุ ระยะเวลาการดูแลผูสูงอายุ โรคประจําตัว
ระยะเวลาการเดินทางจากบานถึงโรงพยาบาลและพาหนะ การใชประโยชนจากสมุดประจําตัว การใชโทรศัพท 3) แบบสอบถาม
ขอมูลของเจาหนาที่ทีมสุขภาพ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาทํางาน ประสบการณดแู ล
ผูปวยโรคเบาหวาน การใชโทรศัพท 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสูงอายุ ผูดูแล และเจาหนาที่ทีมสุขภาพ ตอสมุด
ประจําตัว และเว็บไซด ประกอบดวย ดานเนื้อหาความรู ดานประโยชน ดานการออกแบบสื่อ และดานผลการใช
2. สมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน
3. เว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร
วิธีดําเนินการศึกษา
มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บาน
มวงโมเดล
1.1 การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง ดานการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง การรับรูของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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1.2 พัฒนาสมุดประจําตัวสําหรับผูสูงอายุโรคเบาหวาน การคืนขอมูลผลตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ใน
รูปแบบแผนภูมิเสน และการติดตามขอมูลการรักษาพยาบาลรายบุคคล ยาที่ไดรับ วันนัดหมาย การเตรียมตัวกอนไป
โรงพยาบาล ผานเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
การประเมินความตรงเนื้อหาของสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน และเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลบานมวง โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการ
พยาบาลผูสูงอายุ แพทยผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยโรคเบาหวานในชุมชน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานดานโรคเบาหวาน
ในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ หลังจากนั้นนําไปคํานวณดัชนีความตรงเนื้อหา คาที่ยอมรับไดไมนอยกวา 0.80 (Davis,
1992 อางถึงใน บุญใจ, 2555)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเปนไปไดของนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสู งอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
ผูวิจัยปรับปรุงสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน และเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง
ตามข อ เสนอแนะจากผู เชี ่ย วชาญ แล ว นํ า ไปทดสอบความเปน ไปไดก ับ ผู สู ง อายุ ผู  ด ู แล และเจา หนา ที่ ทีมสุขภาพ
โรงพยาบาลบานมวง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ในระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2563 จํานวน 30 ราย
เปนผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 10 ราย ผูดูแล 10 ราย และเจาหนาที่ทีมสุขภาพ 10 ราย
ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บาน
มวงโมเดล
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาแนวคิดการดูแลโรคเรื้อรัง (CCM) มีทั้งสิ้น 6
องคประกอบคือ 1) หนวยงานบริการ มีการปรับวัฒนธรรมการทํางานจากเชิงรับเปนเชิงรุก 2) การสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของผูปวยและครอบครัว 3) การออกแบบระบบบริการ เนนการสรางเสริมสุขภาพในขณะที่ยังไมปวย 4) การ
สนับสนุนการตัดสินใจ การดูแลรักษาทางคลินิกที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูปวย มีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่
อางอิงหลักฐานเชิงประจักษ 5) ระบบสารสนเทศทางคลินิก เพื่อสนับสนุนการดูแลผูปวยอยา งมีประสิ ทธิภาพ 6)
ทรัพยากร และนโยบายของชุมชน เชื่อมโยงชุมชน และองคการบริหารสวนทองถิ่น สรางความตระหนัก ใหการสนับสนุน
ทรัพยากร สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งผูวิจัยปรับรูปแบบสมุดประจําตัวที่เอื้ออาทรตอ
ผูสูงอายุ กลาวคือสื่อดวยภาพสีที่ชัดเจน อธิบายดวยตัวอักษรขนาด 20 พอยต ปกเคลือบพลาสติกทนทานไมฉีกขาดงาย มี
ขนาด A5 พกพาไดสะดวก ความหนาจํานวน 24 หนา โดยบูรณาการแนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง รวมกับ
กระบวนการสูงอายุในการเรียนรูโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผูสูงอายุ ปรับหลัก 3 อ. 2 ส. เปน 3 อ. 2 ส. 4 ต. เพื่อใหเขากับ
ประเด็นสําคัญของผูสูงอายุ ไดแก อาหาร (เนน เมนูอาหารที่มีความเฉพาะของทองถิ่น) ออกกําลังกาย อารมณ ไมสูบบุหรี่
ไมดื่มสุรา บทบาทของครอบครัวในการรวมดูแลผูสูงอายุ การตรวจคัดกรองตา ไต เทา และเฝาระวังภาวะนํ้าตาลในเลือด
ตํ่า โดยในสวนครอบครัวไดเพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบคนขอมูลการรักษาพยาบาลรายบุคคล ผานเว็บ
ไซดผูสูงอายุโรคเบาหวานโรงพยาบาลบานมวง ไดอยางสะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
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ผลการประเมินความตรงของเนื้อหาสมุดประจําตัว และเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง
จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน พบวา มีคาดัชนีความตรงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) เทากับ 0.9 (ดังตารางที่ 1)
และ 1.00 (ดังตารางที่ 2) ซึ่งมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตอสมุดประจําตัว
หัวขอ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
4
4
4
2
4
4
4
3
4
3
3
4
4
3
4
5
4
4
4
6
4
4
2
7
4
4
3
8
4
4
4
9
4
3
3
10
4
3
2
11
4
4
4
12
4
3
4
13
4
4
3
14
4
4
4
15
4
4
4
16
4
4
4
17
4
4
4
18
4
4
4
19
4
4
4
20
4
3
4
CVI =

จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ให
ความเห็นวาสอดคลอง
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

จํานวนหัวขอที่ไดคะแนน 3 และ 4 จากผูเชี่ยวชาญทุกคน = 18 = 0.9
จํานวนขอคําถามทั้งหมด = 20

สมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ควรปรับลดขนาดตัวอักษรคําวาโรคเบาหวานลง เพื่อลดการเกิดความรูสึกตี
ตราผูสูงอายุ (stigma) จากโรคประจําตัวที่เปนอยู ควรระบุสถานบริการที่ออกเอกสารบนปกสมุดใหชัดเจน เพิ่มชองบันทึก
โรครวม คําแนะนําการปฏิบัติตัวควรสั้น กระชับ ไดใจความ ตรวจสอบการสะกดคํา การเวนวรรค ใหอานงาย ใช
ภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายใหเขาใจมากขึ้น อาหารที่แนะนําควรเปนชนิดที่มีอยูในทองถิ่นและคนสวนใหญใชบริโภค
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MMP9-7
ในชีวิตประจําวันจริง แผนภูมิเสนแสดงผลนํ้าตาลในเลือดที่คืนใหผูสูงอายุควรปรับเสนใหหนาขึ้น ตัวเลขมีนาดใหญขึ้น
มองเห็นไดงาย มีแถบสีบอกชัดเจนวาระดับนํ้าตาลแตละครั้งอยูในเกณฑปกติหรือไม ตกอยูในแถบสีใด โดยยึดตามปงปอง
จราจรชีวติ 7 สี
เว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง หนาโฮมเพจเมนูเขาควรเพิ่มความชัดเจน เพิ่มขนาด มีความ
โดดเดนใหมองเห็นไดงาย ระวังการใชเลขประจําตัวประชาชนในการเขาดูขอมูล
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตอเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง
หัวขอ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ให
ความเห็นวาสอดคลอง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
4
4
4
3
2
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
CVI =

จํานวนหัวขอที่ไดคะแนน 3 และ 4 จากผูเชี่ยวชาญทุกคน = 4
จํานวนขอคําถามทั้งหมด = 4

= 1.00

ขั ้ น ตอนที ่ 3 ทดสอบความเป น ไปได ข องนวั ต กรรมสุข ภาพเพื ่ อ ส ง เสริ ม การจั ดการตนเองของผู  ส ู งอายุ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
การประเมินความเปนไปไดของสมุด ประจําตัวผู สูง อายุโรคเบาหวาน และเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลบานมวง จากผูสูงอายุจํานวน 10 ราย ผูดูแลจํานวน 10 ราย และเจาหนาที่ทีมสุขภาพ 10 ราย ผลการ
วิเคราะหขอมูลพบวา
3.1 ผูสูงอายุโรคเบาหวานสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 7 คน อายุระหวาง 60-69 ป จํานวน 6 คน
สถานภาพสมรสคู จํานวน 9 คน จบประถมศึกษา จํานวน 6 คน อาชีพขาราชการบํานาญ/บําเหน็จ จํานวน 4 คน รายได
ตอเดือนมากกวา 15,000 บาทจํานวน 3 คน ระยะเวลาเปนโรคเบาหวาน 11-15 ป จํานวน 4 คน มาตรวจที่คลินิก
โรคเบาหวานในรอบปที่ผานมา 6-10 ครั้ง จํานวน 7 คน และการเขารับการรักษาดวยภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน
จํานวน 1 คน มีขอคิดเห็นดังนี้
ดานรูปแบบของสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวามีขนาดพอเหมาะ พกพา
ติดตัวไดงาย ไมเล็กหรือใหญเกินไป การเคลือบปกพลาสติกทําใหมีความทนตอสภาพอากาศ ไมเปยกชื้นงายซึ่งดีกวาสมุด
เลมเดิมที่ไมไดเคลือบ ขนาดความหนาพอดี ปกหนาหลังมีภาพสีสวยงาม ดังขอคิดเห็นของอาสาสมัครผูสูงอายุที่วา “เลมนี้
ปกมันๆ คงไมเปยก ไมเปอนงายแลว ปที่แลวสมุดยายเปยกฝน ราขึ้นจนลาย ปกก็หลุดขาด ไดไปขอหมอที่อนามัยชวยออก
ใหใหม” “สมุดงาม ใสกะเปาไดพอดี ขนาดเทาเลมเกาแมพกติดตัวตลอด แตอันนี้งามกวา” หรือ “ออกสมุดอะไรมาก็ขอให
ใชแคเลมเดียว ถาใหพกหลายเลมจะลืม ไมสะดวก”
ดานเนื้อหาของสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวามีเนื้อหาตรงกับสิ่งที่ตน
อยากทราบ หรืออาการที่เคยเปน ใชภาษาและคําพูดสั้น กระชับ เขาใจ มีภาพประกอบการอธิบาย ตัวหนังสือใหญขึ้นมอง
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MMP9-8
เห็นชัด อานเขาใจงาย ดังขอคิดเห็นของอาสาสมัครผูสูงอายุที่วา “มีรูปอาหารบานเราดวย ทําใหมั่นใจในการกินมากขึ้น
ตอนนี้ตาเปนโรคไตระยะที่ 3 หมอวาใกลจะไประยะ 4 ใหคุมอาหารเค็ม เค็มหวานก็ผงชูรส ตาเอาสมุดนี้แหละบอกลูก
เพราะเขาเปนคนทําอาหาร” “สีงาม ดูแลวไมเหมือนสมุดคนปวยนะ อานงายขึ้น ตองการใหหมอเพิ่มอาหารพื้นบานตาม
ฤดูกาล จําพวกเห็ด หนอไม ผักพื้นบานยังไมเอาใสตั้งหลายอยาง”
ดานแผนภูมิเสนแสดงผลตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ที่พิมพคืนผลใหผูสงู อายุ พรอมกับวันนัดครั้งตอไป
และคําแนะนําการเตรียมตัวกอนมาตรวจเลือด ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวามีความแปลก ยังไมเคยใชมากอน ตองใชเวลา
เรียนรู ดังขอคิดเห็นของ อาสาสมัครผูสูงอายุที่วา “เสนสีขึ้นลงก็ทําใหเขาใจแบบเปรียบเทียบกับครั้งกอน แตตองใชเวลาดู
ใหละเอียด”“พิมพวันนัดใหญขึ้น ดีกวาแตกอนที่หมอเขียนลงสมุด ปาอานไมเขาใจ จนตองไดถือไปถามเพื่อน และมาผิด
วัน” ทําใหผูสูงอายุมีความเขาใจในเรื่องระดับนํ้าตาลของตนเอง ดังคํากลาวที่วา “เสนบอกนํ้าตาลดี แตใหใสตัวเลขใหญ ๆ
บอกดวยจะไดเขาใจมากขึ้น” นอกจากนี้สมุดประจําตัวยังชวยสนับสนุนและสรางความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมของ
ผูสูงอายุวามีพฤติกรรมการควบคุมนํ้าตาลไดดี และสื่อสารไดชัดเจน ดังคํากลาวที่วา “ยายจะใชแผนนํ้าตาลนี้แหละบอก
ลูกหลานวานํ้าตาลเทาใด ใหเขาดูเอาเลยจะไดรูดวยกัน”
สําหรับการประเมินความพึงพอใจตอสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ของผูสูงอายุพบวา ผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 มีความพึงพอใจดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดาน
ประโยชนตอการเรียนรูและนําไปใชไดจริง ของสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวานในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.75,
3.74 และ 3.70 ตามลําดับ
3.2 ผูดูแลสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 6 คน อายุระหวาง 40-49 ป และ 60-69 ป สถานภาพสมรส
คู จํานวน 8 คน จบปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 4 คน อาชีพขาราชการบํานาญ และ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย รายไดตอเดือน
มากกวา 15,000 บาท จํานวน 5 คน ระยะเวลาการดูแลผูสงู อายุ 5-10 ป จํานวน 5 คน ความสัมพันธกับผูสูงอายุ เปน
ลูกหลาน จํานวน 5 คน เปนสามี/ภรรยา จํานวน 5 คน มีโรคประจําตัว ความดันโลหิตสูง จํานวน 3 คน โรคเบาหวาน
จํานวน 1 คน ระยะเวลาการเดินทางจากบานถึงโรงพยาบาลเฉลี่ย 10 นาที โดยรถมอเตอรไซด จํานวน 4 คน การใช
ประโยชนจากสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อดูวันนัดมาพบแพทย และเปนหลักฐานในการมารับบริการทําให
ไดรับความสะดวก จํานวน 9 คน ใชโทรศัพทเชื่อมตอเครือขายตั้งแต 5 ปขึ้นไปจํานวน 8 คน เคยเขาเว็บไซดโรงพยาบาล
บานมวง เพื่อดูกิจกรรมตาง ๆ จํานวน 4 คน มีขอคิดเห็นดังนี้
ดานสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ผูดูแลสวนใหญเห็นวาสมุดประจําตัวมีขนาดเทาเลมเดิม ซึ่ง
เหมาะสมแลว สะดวกตอการพกพา การใชภาพสีทําใหสวยงาม นาอาน การเคลือบปกพลาสติกทําใหมีความทนไมฉีกขาด
งาย ดังความเห็นของอาสาสมัครผูดูแลที่วา“สมุดมีภาพสี นาอานกวาเลมเดิม แตก็ขอเสนอใหผูสูงอายุพกแคเลมเดียวก็พอ
คุณแมหลงลืมงายมาก จะพาไปโรงพยาบาลแตละครั้งหาแตสมุดเบาหวาน” อยางไรก็ตามหากปรับเพิ่มความหนาของเสน
และใชสีเขมจะทําใหดูไดชัดเจนมากขึ้น “เสนนํ้าตาลในใบนัดบางไป ควรใชสีเขม ๆชัดเจนมากกวานี้”
ดานเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง ผูดูแลทุกรายเห็นวามีความเหมาะกับยุคสมัย
สะดวก ไดขอมูลที่ถูกตองแมนยําจากโรงพยาบาลโดยตรง แผนภูมิเสนแสดงคานํ้าตาลในเลือดสวยงาม เสนชัดเจน ดัง
ความเห็นของอาสาสมัครผูดูแลที่วา“ทันสมัยมากดูผานมือถือได ตอไปก็ไมตองไปรบกวนขอดูสมุดจากคุณแมอีก สบายใจ
ขึ้นมากที่เขาดูวันนัดหมายครั้งตอไปได” ผูดูแลสามารถเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต สนับสนุนการจัดการตนเองและให
กําลังใจผูสูงอายุในการควบคุมระดับนํ้าตาลไดทุกที่ทุกเวลา ดังความเห็นที่วา “ลูกหลานที่อยูกรุงเทพฯ จะไดเขาไปดูดวย
และตอนโทรมาหาจะไดมีเรื่องคุยกับคุณตา จะไดมีกําลังใจมากขึ้น” “จะใหหลานที่เกาหลีเขาไปดูดวย จะไดชวยกันเตือน
วันนัด กันคุณยายหลงลืม ทําไดทันสมัยมาก ชวงโควิดก็ไมตองมา แตเยี่ยมคุณยายไดตลอด” “จะไดชวยกันควบคุมอาหาร
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MMP9-9
คุณยายไดถูก เพราะที่ผานมาไมไดถามกัน เรื่องนํ้าตาลสูงตํ่าไมเคยทราบเลย คนทําอาหารก็ทําไป กําหนดกันเอาตามชอบ
แตละวัน” อยางไรก็ตามสวนหนึ่งใหขอเสนอแนะวาเนื่องจากจะสะดวกมากขึ้นหากใชชื่อ-นามสกุลในการคนหา มากกวา
การใชเลขโรงพยาบาล “อยากใหใชชื่อ นามสกุล คุณตาเขาไปดูขอมูลไดดว ย เพราะไมคอยจําเลขโรงพยาบาล แตจําชื่อคุณ
ตาไดเสมอ”
สําหรับการประเมินความพึงพอใจตอสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ของผูดูแลพบวา ผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจดานเนื้อหา ดานการออกแบบ
ดานประโยชนตอการเรียนรูและนําไปใชไดจริง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.90, 4.04 และ 4.05 ตามลําดับ สวน
ความพึงพอใจตอเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวงโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.48 ความพึงพอใจ
ดานเนื้อหา และดานประโยชนตอการรับรูขอมูลและนําไปใชไดจริง ของเว็ปไซดอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.67
และ 4.60 ตามลําดับ ขณะที่ดานการออกแบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.33
3.3 เจาหนาที่ทีมสุขภาพสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 8 คน อายุ 30-39 ป จํานวน 5 คน สถานภาพ
สมรสคู จํ า นวน 7 คน จบปริ ญญาตรี จํ า นวน 7 คน ตํ า แหนง พยาบาลวิ ชาชีพ จํ า นวน 4 คน ระยะเวลาทํางานที่
โรงพยาบาลบานมวง 1-5 ป จํานวน 5 คน ประสบการณดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 1-5 ป จํานวน 7 คน ทุกคนใชโทรศัพท
เชื่อมตอเครือขายตั้งแต 5 ปขึ้น มีขอคิดเห็นดังนี้
ดานสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน เจาหนาที่ทีมสุขภาพสวนใหญเห็นวาสมุดประจําตัวมีการ
พัฒนาตรงกับปญหาที่พบในงานบริการ กลาวคือมีรายละเอียดการดูแลตนเอง ไดแก การตรวจเทา การตรวจสุขภาพ
ประจําป การจัดการตนเองในภาวะนํ้าตาลสูง ภาวะนํ้าตาลตํ่า โรคแทรกซอนตาง ๆพรอมภาพประกอบที่สวยงาม ดัง
ความเห็นที่วา “เห็นดวยกับการปรับสมุดประจําตัวเปนเฉพาะของผูสูงอายุ ตัวหนังสือใหญ เอื้อตอความสูงอายุ เราจะได
สื่อสารกับผูปวยไมยาก” นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็นตอการเพิ่มเนื้อหาการออกกําลังกาย และการนําไปใชกับกลุมอายุอื่น
“เห็นดวยกับการพัฒนาในครั้งนี้ โรคอื่นก็ควรทํา สมุดออกมาสวย นาอานขึ้น ปรับปรุงครั้งตอไปทางเราจะขอเพิ่มการ
บริหารรางกายของกายภาพบําบัดดวย”
ดานเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง เจาหนาที่ทีมสุขภาพทุกคนเห็นวามีความ
ทันสมัย เหมาะกับสถานการณการดูแลผูปวยยุคการระบาดของโควิด-19 ที่ตองเวนระยะหางและไมรวมกลุมผูรับบริการ
ดังความเห็นที่วา “ทําไดถูกกับชวงเวลา ตอบสนองตอสถานการณในขณะนี้” เว็บไซดใชงานไดสะดวก ขอมูลแผนภูมมิ ีการ
พัฒนาใหมีเสนบอกระดับนํ้าตาลในเลือดหนาขึ้น ชัดเจน มีตัวเลขกํากับ สีสวยงาม แมนยํา ถูกตอง ในการสื่อสาร หากเพิ่ม
ชื่อจะทําใหชัดเจนมากขึ้น ดังความเห็นที่วา “เปนการสงขอมูลที่ตรงและแมนยํา ใหแกญาติผูปวย แตควรพิจารณาใหใชชื่อ
ผูสูงอายุเขาไปดูไดดว ย การจําหมายเลขรหัสโรงพยาบาลคงไมงายนัก”
สําหรับการประเมินความพึงพอใจตอสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน ของเจาหนาที่ทีมสุขภาพ
พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.07 โดยความพึงพอใจดานเนื้อหา ดานการ
ออกแบบ ดานประโยชนตอการเรียนรูและนําไปใชไดจริง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08, 4.06 และ 4.05
ตามลําดับ สวนความพึงพอใจตอเว็บไซดผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวงโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.46
ความพึงพอใจดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ขณะที่ดานการออกแบบ และดานประโยชนตอการ
รับรูขอมูลและนําไปใชไดจริง อยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ 4.40 ตามลําดับ
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อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
บานมวงโมเดล โดยนวัตกรรมนี้ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของผานการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหานวัตกรรมโดยผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นนําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะในการปรับเนื้อหาและรูปแบบแตละเรื่องให
สอดคลองกับองคประกอบของทฤษฎี ทําใหการพัฒนานวัตกรรมมีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น เมื่อนําไปทดสอบความเปนไปได
ของนวัตกรรมพบวา ผลลัพธดานความตรงของเนื้อหาของสมุดประจําตัวผูสูงอายุโรคเบาหวาน และเว็บไซดผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลบานมวง อยูในเกณฑที่เหมาะสม มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นดวย
เปาหมายที่สําคัญคือเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยรูปแบบเดิม ๆ คือการแจงผล
นํ ้ า ตาลแบบเขี ย นตั ว เลขใส ส มุ ด การสื ่ อ สารความรู  เรื ่ อ งโรคโดยเอกสารที ่ ม ี ตั ว อั ก ษรขนาดเล็ ก จํ า นวนมาก ขาด
ภาพประกอบ ซึ่งไมเอื้อตอความสูงอายุที่มีขอจํากัดดานการมองเห็น การเรียนรูและความจําที่ลดลง (ปณิตา, 2561) ดังนั้น
การปรับองคประกอบของรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง ใหมีความเหมาะสมกับบริบท และตรงกับปญหาของผูปวย จะชวย
สงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุ เกิดความรวมมือในการดูแล นําไปสูผลลัพธทางคลินิกและพฤติกรรมที่ดีขึ้น (ธวัชชัย,
ยุวนุช, 2563)
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ควรมีการนํานวัตกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บานมวงโมเดล
ไปใชและศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมตอผลลัพธทางคลินิกตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุทุกทานที่เขารวมพัฒนานรูปแบบการสรางเสริมการ
รับรูใหเหมาะสมมากขึ้น ขอขอบคุณโรงพยาบาลบานมวง และกองทุนวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้
เอกสารอางอิง
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตรการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติ 5 ป (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ: อีโมชั่นอารต; 2560.
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เฉพาะยุทธศาสตรเนนหนัก [ออนไลน] 2559 [อางเมื่อ 11 สิงหาคม 2563]. จาก https://bps.moph.go.
th/new_bps/sites/default/files/mophplan_2559_final_0.pdf
กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คูมือแนวทางการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ป 2563.
กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟคแอนดดีไซน; 2563.
คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง โรงพยาบาลบานมวง. รายงานการประเมิน NCD Clinic Plus ป 2562 [เอกสารอัดสําเนา].
สกลนคร: โรงพยาบาล; 2562.
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลบานมวง. แนวทางการปฏิบัติงานของคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง [เอกสารอัดสําเนา].
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