
ปวีณา  ยะใหม่วงศ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลน่าน



วิสัยทัศน์โรงพยาบาลน่าน



ยุทธศาสตร์ที่  1  การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะ เปน็คนดีมคีุณภาพ และเปน็
องค์กรที่น่าไว้วางใจ

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและสิง่แวดล้อมเพื่อสนับสนุนงาน
บริการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพบริการให้มีมาตรฐาน ทันสมัย บริการด้วยหัวใจและเปน็ที่
ไว้วางใจ

ยุทธศาสตร์ที่  4  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสังคมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
และฟื้นฟูสภาพแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 4 ประเด็นหลัก 



4.    ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ป่วย ทุกกลุ่มวัย เพื่อลดโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บ โดยประสานงานกับเครือข่าย
องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนนิ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในองค์กรและชุมชน

6.    ขับเคลื่อนให้เกิดการควบคุมโรคทั้งโรคตดิต่อและไมต่ิดต่อ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน เกิดอ าเภอควบคุมโรคเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลน่าน



พื้นที่ 7.2 ตร.กม.
31 ชุมชน
20,114 คน
7,687 หลังคาเรือน

เทศบาลเมืองน่าน



กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
รับผิดชอบ 32 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน แบ่ง 3 ทีมรับผิดชอบ ดังนี้

โซน แพทย์ พยาบาล จนท.อ่ืน ชมุชน หลงัคา

เรือน

ประชากร วดั โรงเรียน

เหนือ 1 5 5 11 2,583 7,563 9 1

กลาง 1 5 6 9 2,829 7,281 6 8

ใต้ 1 6 6 12 2,275 5,270 11 3

รวม 3 16 17 32 7,687 20,114 26 12



การมีส่วนร่วมของชุมชนมีเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ใช้
ในการท างานกับชุมชน

เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างเครือข่าย

มีความร่วมมือ ร่วมใจกัน

ระดมสมองร่วมกันระดมทรัพยากร

ท าให้เป็นรูปธรรม

ประสานสัมพันธ์
องค์กรภายนอก

เน้นความต่อเนื่อง
ให้เกิดความยั่งยืน

เน้นความพอเพียง 

หลักการท างานกับชุมชน : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม



1. สร้างนโยบายสาธารณะ (Build Healthy Public Policy)

2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ  (Create Supportive Environment)

3. เพิ่มความสามารถของชุมชน (Strengthen Community Action)

4. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills)

5. ปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Healthy Services)

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ(Ottawa Charter)



บทบาทด้านการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ





คืนข้อมูลสุขภาพและวางแผนการสรา้งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน

การเก็บขอ้มูลสุขภาพของชมุชนและคืนขอ้มูลใหแ้กนน าสุขภาพ



คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเขตเมืองน่าน



ตวัอย่างขอ้มูลทีวิ่เคราะหแ์ละคืนสู่ชุมชน



ตวัอย่างขอ้มูลทีวิ่เคราะหแ์ละคืนสู่ชุมชน



ตวัอย่างขอ้มูลทีวิ่เคราะหแ์ละคืนสู่ชุมชน



ตวัอย่างขอ้มูลทีวิ่เคราะหแ์ละคืนสู่ชุมชน



ปัญหาสุขภาพเขตเทศบาลเมืองน่าน

1. อุบัติเหตุจราจร
2. เด็กอ้วน / ผู้ใหญ่อ้วน
3. ใช้กล่องโฟม
4. สูบบหุรี่
5. ดื่มสุรา
6. แม่วัยใส
7. ไม่สวมหมวกกันน็อก
8. ออกก าลังกายน้อย
9. ควันจากการประกอบอาหารขายขา้งถนน



จัดล าดับความส าคัญของปัญหา

หลกัเกณฑ ์
ขนาดของกลุ่มคนที่

ไดร้บัผลกระทบ

(น า้หนักคะแนน 4 )

ความรา้ยแรงเรง่ดว่น

(น า้หนักคะแนน 3 )

ความเป็นไปไดใ้นการ

แกไ้ขปัญหา

(น า้หนักคะแนน 5)

การยอมรบัของชมุชน

(น า้หนักคะแนน 5)

รวม

คะแนนที่

ได ้

ล าดบัที่

ของ

ปัญหา

ปัญหา
น า้หนัก

ความส าคญั

คะแนน น า้หนัก

ความส าคญั

คะแนน น า้หนัก

ความส าคญั

คะแนน น า้หนัก

ความส าคญั

คะแนน

เสนอโครงการของบประมาณกองทุน สปสช. เขตเทศบาลเมืองน่าน



บทบาทด้านการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับชุมชน



การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหัวใจและหลอดเลือด ในคลนิิกรักษ์สุขภาพ

- ประชาชนจังหวัดน่าน
เสียชีวิตจากโรค NCDs 
เพิ่มขึ้น

-มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร การออกก าลัง
กาย การดื่มสุราและการ
สูบบุหรี่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ
ต่อการน าไปสู่โรคไม่
ติดต่อเรื้อรงัได้ง่าย

-คัดกรองภาวะสุขภาพของ
ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปใน
เขตเทศบาลเมืองน่าน

-เชิญกลุ่มเสี่ยงเจาะเลอืดหา
ระดับน้ าตาลและไขมันใน
เลือด

- การให้ความรูเ้กี่ยวกับโรคไม่
ติดต่อเรือ้รัง ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าการกินอาหารที่ถูก
สัดส่วน การออกก าลังกาย 
รายบุคคลและรายกลุม่  โดย
แพทย์ และพยาบาล  นัด 
follow up ทุก 3 - 6 เดือน

-มีพฤติกรรมการกินดีขึน้ร้อย
ละ 82.98
-มีการปรับพฤติกรรมเป็นการ
ออกก าลังกายมากขึ้นรอ้ยละ 
30.30
- ดัชนีมวลกายเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานมากขึ้นร้อยละ 
50.91
- อตัราการเกิดเบาหวานราย
ใหม่
• ปี 57 = 2.12
• ปี 58 = 2.23
• ปี 59 = 1.31

ปัญหา การพัฒนา ผลลพัธ์



กลุ่มพระสงฆ/์สามเณร กลุ่มเดก็อ้วน

กลุ่มเดก็อาชีวศึกษา กลุ่มเสี่ยงในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ



เชิญกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจระดับไขมันและน้ าตาลในเลือด   ณ คลินิกรักษ์สุขภาพ



ให้ความรู้และค าแนะน าเรื่องโรคเรื้อรัง การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย ทั้งแบบรายกลุ่ม
และรายบุคคล



ให้ความรู้รายกลุ่มเก่ียวกับโรคเรื้อรังโดยแพทย์



ตรวจและให้ค าแนะน าโดยแพทย์



คลินิก DPAC



ห้องให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ



ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและผลเลือด

พฤติกรรม ดีขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

การบริโภคอาหาร 
                         
     80       (           ) 

82.98% 6.38% 10.64% 

การออกก าลังกาย 30.30% 27.57% - 

BMI มากกว่า 25 
(                   ) 

50.91% 16.36% 32.73% 

 



การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสบูบหุรีใ่นคลนิกิรกัษส์ขุภาพ

-จากการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพพบ
กลุ่มผู้สูบบุหรีใ่น
ชุมชน

-ใช้การตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการและการ
เอกซเรย์ปอดเพื่อใช้ผล
สร้างความตระหนกัใน
ภาวะสุขภาพของตนเอง 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่
มีสาเหตุมาจากการสูบ
บุหรี่ 

-การเสริมแรงจูงใจให้มี
ทัศนคติทางบวกในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  

-นัด follow up 
ต่อเนื่อง 

-มีผู้เข้ารับบริการ
เลิกบุหรี่ทั้งหมด 
286  รายสามารถ 
เลิกสูบบุหรี่ได้
มากกว่า 6 เดือน               
92 ราย
(ร้อยละ 32.17)

ปัญหา การพัฒนา ผลลัพธ์



การเยีย่มบา้นในกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน

- ปัญหา
โรคเบาหวานเพ่ิม
มากขึ้น

- การปรับเปลี่ยนวิถี
การด ารงชีวิตในกลุ่ม
ผู้ที่เสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน (pre-
diabetics) สามารถ
ป้องกันการเกิด
โรคเบาหวาน และ
ยืดระยะเวลาการ
เพ่ิมจ านวนป่วยด้วย
โรคเบาหวานได้

-ศึกษาแบบ 
randomized field 
trial ในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน

-  กลุ่มทดลองได้รับการ
เยี่ยมบ้าน (Home visit) 
เพื่อติดตามการบริโภค
อาหาร การเข้าถึงแหล่ง
ออกก าลังกาย พูดคุยกับ
บุคคลในครอบครัว
เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เพื่อ
ค้นหาสาเหตุของการมี
ระดับน้ าตาลในเลอืดสูง 
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน

- การเยี่ยมบ้านมี
ศักยภาพในการลดระดับ
น้ าตาลเฉลี่ย 16.6 
mg% โดยมีความ
เชื่อมั่น 95% ว่าคา่
ระดับน้ าตาลในเลอืดที่
ลดลงนี้อาจอยู่ระหว่าง 
2.0-31.3 mg% 
(p= 0.028)   

ปัญหา การพัฒนา ผลลพัธ์



กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน



การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ลดระดบัไขมนั
ในเลอืดของเด็กอว้น

-เด็กก่อนวัยเรียน
และวัยเรียนใน
ประเทศไทยเป็น
เด็กอ้วนในสัดส่วน
ที่สูงขึ้น

- เด็กวัยเรียนเขต
เทศบาลเมืองน่านมี
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วนร้อยละ 14.44 
ซึ่งเกินเกณฑ์
กระทรวง
สาธารณสุขที่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10

-ประเมินภาวะ
โภชนาการ

-เจาะเลือดตรวจหา
ระดับน้ าตาลและไขมัน
ในเลือด

-นัดเด็กที่มีผลเลอืด
ผิดปกติเข้ารับการรักษา
ที่คลินิกรักษ์สุขภาพ 
(DPAC) 

-สอนและใหค้วามรู้เรื่อง
ภัยของภาวะอ้วนในเด็ก
และแจ้งผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ

-ระดับไตรกลีเซอไรดส์ูง 
(≥150mg%) มีผลเลือด
ลดลงร้อยละ 86.66 
-ระดับคลอเรสเตอรอลสูง  
(≥ 200 mg%) มีผลเลือด
ลดลงร้อยละ 65.0 
-ระดับน้ าตาลในเลอืดสูง                                         
2 ราย มีผลเลือดลดลงทั้ง
สองรายร้อยละ 100 
-เด็กอ้วนจ านวน 53 ราย มี
น้ าหนักลดลง 30 ราย คิด
เป็นร้อยละ 56.60

ปัญหา การพัฒนา ผลลัพธ์



คัดกรองภาวะเบาหวานในเด็ก



เจาะเลือด FBS Cholesterol Triglyceride



ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง
โดยแพทย์และพยาบาล Smart Kids Coacher



ตรวจและนัดดูแลต่อเนื่อง



ติดตามเด็กที่โรงเรียน





การแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน



ขอชั่วโมงให้พยาบาลเข้าไปเป็นครูสัปดาห์
ละ 1 วัน



บทบาทการเสริมพลังชุมชน



สนับสนุนการจัดบริการใน ศสมช. 

Self Help Group



โครงการลดเบาหวาน ต้านความดันด้วยปิงปองจราจร 7 สี ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่

เป็นพี่เลี้ยงในการจัดโครงการในชุมชน



การจัดการอาหารวา่งในงานศพ เพือ่ลดภาวะอว้นและโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง
เขตเทศบาลเมอืงน่าน

  - ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง

- ปัญหาค่าใช้จ่ายจาก
การจัดงานศพ

-ปัญหาโฟม/ขยะจาก
การจัดงานบ าเพ็ญกุศล
ศพ 

- จัดเวทีแสดงความ
คิดเหน็ โดยเชิญพื้นที่
ต้นแบบจาก ต.เปือ อ.
เชียงกลาง

-ลงประชามติในการ
ด าเนินงานงานศพปลอด
อาหารว่าง

-ประชุมเตรียมความ
พร้อมของ อสม.ในพื้นที่ 

- ข้อตกลงการปฏิบัติ                   
ในงานบ าเพ็ญกุศลศพ
ของประชาชน                      
ในเขตเทศบาลเมือง
น่าน
- ค่าใช้จ่ายลดลง
- ขยะมูลฝอยลดลง
- ไม่จัดเลี้ยงอาหารว่าง
หลังพิธีสวดอภิธรรม
- ไม่มีการน าอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ สกุๆ
ดิบๆ ขึ้นโต๊ะเลี้ยงแขก                  
ในงานบ าเพ็ญกุศลศพ

ปัญหา การพัฒนา ผลลัพธ์



โรงพยาบาลน่านไดม้ีนโยบายสนบัสนุนขอ้ตกลงของเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน



ภาพรวมการท างานป้องกันควบคุม NCDs แบบน่านๆ

ส ารวจข้อมูลชุมชน
(อสม.)

2. สร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ >> สถานที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะ (เทศบาล/ชุมชน) 
3. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ >> งานศพปลอดเหล้า / งานประเพณีปลอดเหล้า / งานศพปลอดอาหารว่าง (เทศบาล/รพ./ชุมชน)

วิเคราะห์คืนข้อมูล
(รพ.)

วางแผนกิจกรรมแก้ไขปัญหา
(รพ.+ชุมชน+เทศบาล)

กองทุนสขุภาพต าบล

ตัวอย่างโครงการ
-โครงการลดอ้วนลดพุง
-โครงการชุมชนรักษ์สุขภาพ
-โครงการส่งเสริมวฒันธรรมงานศพ
 ปลอดเหล้า เบียร์ เขตเทศบาลเมืองน่าน
-โครงการขยับกายสบายชีวา
-โครงการฟ้ืนฟกูจิกรรมกลุ่มดูแลตนเอง
 โรคไม่ติดต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน
-โครงการชุมชนบ้านน้ าล้อม รู้เท่าทัน ร่วมใจกัน 
 ลดโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน
-โครงการค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมเบาหวาน

ฯลฯ

คลินิก DPAC 

ชุมชนจดัการปัญหาด้วยตนเอง 
4. เพิ่มความสามารถของชุมชน(รพ.+เทศบาลเป็นพี่
เลี้ยง)

กลุ่มสขุภาพดี
-สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-สื่อสารความเสี่ยงผ่านสื่อต่างๆ

กลุ่มเสี่ยง
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มป่วย/พิการ/ติดเตียง
-เย่ียมบ้าน
-ศูนย์อุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพ
-Self Help Group
-Palliative Care

1. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (รพ.+ชมุชน)

5. ปรับระบบบริการสุขภาพ  (รพ.)



1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2. การใช้ข้อมูลเป็นฐานการท างาน 
3. ระบบบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ชัดเจน (DPAC)
4. การท างานเป็นทีม 
5. การประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สสจ. น่าน
เทศบาลเมืองน่าน 
องค์กรเพื่อการกุศล
สื่อมวลชน 

ปัจจัยส าคญัในการท างาน : 


