
����ก��� CD �������ก�� �See DM�

���������	
��ก�

������� ��������   ����

������� 
�������    �����



     ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ โดยศึกษา
ความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก 1.ความพึงพอใจดานการบริการ 2.
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ 3.ความพึงพอใจตอสถานที่ 

ที่มาความสําคัญ

ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ 3.ความพึงพอใจตอสถานที่ 
สิ่งแวดลอม เครื่องมืออุปกรณ 4.ความพึงพอใจตอการให
คําแนะนําและชวยเหลือ ซึ่งผลการศึกษาพบวาในดานความพึง
พอใจดาน การใหคําแนะนําและชวยเหลือของเจาหนาที่ อยูใน
ระดับที่ต่ํากวาดานอื่น กลาวคือ คะแนนความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดคิดเปนรอยละ  43.12  ระดับมากคิดเปนรอยละ  40.60  
ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ  16.28



 ซึ่งหัวขอยอยในดานนี้เกี่ยวของกับการใหสุข
ศึกษาเพื่อเสริมความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการ
ดูแลตนเองในเรื่องทีส่ําคัญ  ซึ่งเจาหนาที่ยังไมสามารถ

ที่มาความสําคัญ (ตอ)

ดูแลตนเองในเรื่องทีส่ําคัญ  ซึ่งเจาหนาที่ยังไมสามารถ
ใหบริการไดตามระบบที่กําหนดไวเทาทีควร  เนื่องจาก
บุคลากรมีไมเพียงพอกับภาระงาน

ดังนั้นผูศึกษาจึงไดจัดทํานวัตกรรม  CD  ให
ความรู  “ See  DM”  gเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใหสุข
ศึกษา  และลดภาระงานของเจาหนาที่ในสถานการณที่
มีขอจํากัดดานบุคลากรไมเพียงพอ



• ลดระยะเวลา และภาระงานในการดูแล
ใหสุขศกึษาของเจาหนาที่

วัตถุประสงคเพื่อ

ใหสุขศกึษาของเจาหนาที่
• ผูปวยเบาหวานไดรับความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและการดแูลตนเอง 



ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับไดรับ

1.นวัตกรรม CD ใหความรู  “See DM” 
สามารถลดระยะเวลา และภาระงานในการ
ใหสุขศกึษาของเจาหนาที่ได

2. CD ใหความรู นวัตกรรม “See DM” 
ชวยใหผูปวยเบาหวานมีความรูเกี่ยวกับโรค
และการดแูลตนเองมากขึน้



วิธีดําเนินการ
ศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
•ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
(ดําเนินการอัดเสียง)

1.วัสดุอุปกรณในการอัดเสียง
- แผน CD โปรแกรมอดัเสียง - แผน CD โปรแกรมอดัเสียง 

         - ขอมูลที่ใหความรูสําหรับ
ผูปวยเบาหวาน 

- ผูบรรยาย



1.2  สืบคนหาความรู และเนือ้หาที่จะใช
ในการใหสุขศกึษา ไดแก  ความหมาย
ของเบาหวาน  อาการของเบาหวาน     
แนวทางการปองกนัการเกดิโรคแทรกซอน
เรื้อรังจากเบาหวาน  วิธีการดูแลเทาใน
ผูปวยเบาหวาน

1.3 เตรียมอุปกรณที่จะใชในการ1.3 เตรียมอุปกรณที่จะใชในการ
อดัเสียงใหครบถวน

1.4 ดําเนินการอดัเสียง
1.5 นําเสียงที่อดั มาบันทึกลงแผน CD



• งบประมาณ  : 100 บาท

• ระยะเวลาในการดําเนินงาน
:  วันที่ 1- 5 ตุลาคม 2555:  วันที่ 1- 5 ตุลาคม 2555



ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูปวย
โรคเบาหวาน ที่เขารับบรกิารที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานเปด  จํานวน  248  
คน

ประชากรและกลุม
ตัวอยาง

คน
กลุมตวัอยาง

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูปวย
โรคเบาหวาน ที่เขารับบรกิารที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานเปด ในวันที่ 3 
ตุลาคม 2555 จํานวน 50 คน



1. นําแผน CD ที่ไดไปทดลองใชกบั
กลุมตัวอยาง คอื ผูปวยโรคเบาหวานชนิด
ไมพึ่งอินซูลนิ ที่เขารับบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเปด 

ขั้นตอนการนําไปทดลองใชและเก็บขอมูล

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเปด 
ในวันที่ 3 ตลุาคม 2555 จํานวน 50 คน

2. สังเกตผลของการใช CD



ผล
การศึกษา

ผลการศกึษาจากความคิดเห็น
เจาหนา ที่ดแูลเกี่ยวกับคลินกิ
เบาหวานที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ตาํบลบานเปด จาํนวน สุขภาพตําบล ตาํบลบานเปด จาํนวน 
1 คน ใหขอเสนอแนะดังนี ้การให
คําแนะนาํการดูแลสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน ใชภาษาทองถิ่นที่ยังมีบาง
คํายังตองไปปรับใหเขาใจงายกวานี้ 
เพิ่มเสียงใหดังขึน้ และควรมี
แบบทดสอบมาทดสอบกับผูรับบริการ 



ผลการศกึษาจาก ความคิดเห็นของ
ผูรับบรกิาร  การใชภาษาทองถิ่น  ฟง
แลวเขาใจงาย  เพลิดเพลินไปกบั
เสียงเพลง  เวลานั่งรอตรวจ  ไดฟง
การใหคาํแนะนําการดูแลตนเองไป

ผลการศึกษา (ตอ)

การใหคาํแนะนําการดูแลตนเองไป
ดวย  ทาํใหไดรูวิธีการดูแลตนเองมาก
ขึ้น  และเรื่องไหนที่รูอยูบาง  กท็ําให
เตอืนความจําในบางเรื่องที่ลืมปฏิบัติ  
ทําใหตระหนักรูมากขึ้น



ผลการศกึษาจากการสังเกต พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามสนใจใน
การรับฟง  มีทาทางตั้งใจฟง เชน 
ระหวางที่สนทนากับผูรับบริการดวยกัน
ก็หยดุการสนทนา แลวนิ่งฟง  สวนของ

ผลการศึกษา (ตอ)

ก็หยดุการสนทนา แลวนิ่งฟง  สวนของ
เจาหนาที่  ไดมีเวลาในการทําหนาที่
อยางอืน่ได ในเวลาเดียวกนัทีใ่หสุข
ศกึษาแกผูปวย ทําใหลดจํานวนการใช
เจาหนาที่ในสวนนี้ได  ทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปไดอยางรวดเร็วและ
ทันระยะเวลาในการใหบริการ



ลักษณะเดนและองคความรูที่ไดจาก
นวัตกรรม

•นําไปใชและเกบ็รักษาไดสะดวก
•เนือ้หาใน CD ใหความรู ใชภาษาทองถิ่น 
เพิ่มความเขาใจไดงายยิ่งขึ้นเพิ่มความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
•เนือ้หาบรรยายเกี่ยวกับความรูทั่วไป และ
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
•ไดเขาใจเกี่ยวกบัเบาหวานและวิธีการ
ดแูลตนเอง เพื่อปองกนัการเกิดโรค และ
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานตอ
ตนเองและผูอื่น



ขอเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรม

•มีแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร  และมีแบบทดสอบความรูทั้ง
กอนและหลังใหคําแนะนาํ
•มีภาพประกอบ เพื่อใหเกดิความเขาใจที่
ชัดเจนยิง่ขึ้น ชัดเจนยิง่ขึ้น 
•ปรับปรุงเนือ้หาใหครอบคลุมกวานี้ ซึ่งจะ
ทําใหผูรบับรกิารสามารถนําไปปรับใชไดใน
ชีวิตประจําวันได
•ควรใชภาษาที่เปนทางการ  ซึ่งสามารถ
ใชไดกบัผูปวยเบาหวานทุกทองถิ่น



•มีแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบรกิาร  และมีแบบทดสอบความรูทั้ง
กอนและหลังใหคําแนะนาํ
•มีภาพประกอบ เพื่อใหเกดิความเขาใจที่
ชัดเจนยิง่ขึ้น 

ขอเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรม

ชัดเจนยิง่ขึ้น 
•ปรับปรุงเนือ้หาใหครอบคลุมกวานี้ ซึ่งจะ
ทําใหผูรบับรกิารสามารถนําไปปรับใชได
ในชีวิตประจําวันได
ควรใชภาษาที่เปนทางการ  ซึ่งสามารถ
ใชไดกบัผูปวยเบาหวานทุกทองถิ่น



จบการจบการจบการจบการ
นําเสนอนําเสนอ


