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การพัฒนาระบบการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด Low Density Lipoprotein ( LDL )  
ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด  อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง 

 

ผู้จัดท าผลงาน  
นางสุรีภรณ์  ชูปลอด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร.098-0700243     E-mail sureeporn4143@gmail.com 
 

เนื้อหาโดยย่อ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมมือ                       

กับโรงพยาบาลศรีบรรพตในการพัฒนาระบบการด าเนินงานการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดยใช้กลยุทธ์
แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการให้ความรู้ทั้งด้านเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร
สาธารณสุขและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพและการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด  รวมทั้งการควบคุมระดับไขมันที่ส าคัญได้แก่ Low Density Lipoprotein ( LDL ) ซึ่งเป็นไขมัน                
ที่ความหนาแน่นต่ า เป็นคอเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดไม่ดี ส่งผลเสียต่อร่างกายและต้องถูกควบคุมไม่ให้                  
สูงเกินไป หากมีมากเกินไปจะเข้าไปสะสมที่ผนังหลอดเลือด ท าให้เกิดหลอดเลือดตีบและแข็ง ส่งผลต่อการ              
เกิดโรคที่ส าคัญตามมาได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก  โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบ                    
ที่ร้ายแรงแก่ผู้ป่วยและจากการศึกษาพบว่าโรคเหล่านี้มักเกิดในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ 
LDL ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดลิลิตร  ในการพัฒนาการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด                   
Low Density Lipoprotein ( LDL )  ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  ให้ได้มาตรฐานและให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากผลการด าเนินงานการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด Low Density 
Lipoprotein ( LDL )  ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  ตั้งแต่ ปี 2561- 2564  จ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับของไขมัน LDL ให้น้อยกว่า100 มิลลิกรัมต่อเดลิลิตร เป็นไปในทิศทาง                  
ที่เพ่ิมขึน้ 
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ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด Low Density 
Lipoprotein  (LDL)ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดลิลิตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด  
อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
 

2. ผู้จัดท า : นางสุรีภรณ์  ชูปลอด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านสวนโหนด สสอ.ศรีบรรพต 
3. บทน า :  
          โรคเบาหวาน  (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจาก
การขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ าตาลในเลือด
ให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ าตาลสะสม               
ในเลือดปริมาณมาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะท าให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรค
และเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆ และส่วนใหญ่มีโรคไขมันในเลือดร่วมด้วย จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วย
เบาหวานจะมีค่า HDL ลดลงและมีค่า LDL เพ่ิมขึ้น ไขมัน ที่ผิดปกติจะท าให้หลอดเลือดแดงใหญ่เกิดการ               
ตีบตัน ซึ่งพบได้ทั้งในผู้ป่วยที่เป็นและไม่เป็นเบาหวาน แต่ผู้ป่วยเบาหวานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
มากกว่า และเกิดได้ในคนที่อายุน้อยกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าระดับไขมันที่ผิดปกติยังสัมพันธ์กับการเกิดพยาธิ
สภาพของ หลอดเลือดฝอย และมีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย   ซึ่งล้วนแล้ว               
แต่เกิดจากพฤติกรรมทั้งสิ้น เช่น ไม่ชอบออกก าลังกาย  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่  ชอบรับประทาน            
ที่มีไขมันอ่ิมตัว  ของทอด เนื้อติดมัน เครื่องในสัตว์ เป็นต้น  Low Density Lipoprotein ( LDL ) เป็นไขมัน  
ที่ความหนาแน่นต่ า เป็นคอเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดไม่ดี ส่งผลเสียต่อร่างกายและต้องถูกควบคุมไม่ให้สูง
เกินไป หากมีมากเกินไปจะเข้าไปสะสมที่ผนังหลอดเลือด ท าให้เกิดหลอดเลือดตีบและแข็ง ส่งผลต่อการเกิด
โรคที่ส าคัญตามมาได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก  โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบ              
ที่ร้ายแรงแก่ผู้ป่วยและจากการศึกษาพบว่าโรคเหล่านี้มักเกิดในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ 
LDL ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดลิลิตร  ส าหรับเป้าหมายในการควบคุมระดับไขมัน LDL ในผู้ป่วย
เบาหวานเพ่ือช่วยลดอัตราการตายและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหลอดเลือดแข็งตัว  เพราะฉะนั้นการ
ลดไขมัน LDL ให้มีค่าน้อยกว่า 100  mg/dl  ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ส าคัญอย่างยิ่ง   

จากการด าเนินงาน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDLและมีค่า LDL น้อยกว่า 
100 มิลลิกรัมต่อเดซลิิตร  ยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย ดังข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี  ตั้งแต่ ปี 2561 - 2564  ดังนี้ 

ระดับ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จังหวัด   60 % 31.52% 32.69% 33.23% 34.17% 

อ าเภอ 34.35% 53.94% 60.32% 61.81% 
รพ.สต. 37.80% 57.04 % 59.73 % 70.07 % 

       ที่มา:HDC  on  cloud  (สสจ.พัทลุง)   ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 
จากการติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน การเข้าถึงการตรวจ

ไขมัน LDLและมีค่า LDL น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  ในเขตพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
บ้านสวนโหนด   อ าเภอศรีบรรพต    จังหวัดพัทลุง จ าแนกรายด้าน พบว่า หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีระบบ
การด าเนินงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน  อาสาสมัครสาธารณสุขไม่มีความรู้มากพอ  ผู้ป่วยขาดความรู้                     
และความตระหนักในการให้ความส าคัญกับการตรวจเลือดประจ าปี เพ่ือติดตามการด าเนินของโรค  ก็จะส่งผล               
ให้การเข้าถึงการตรวจไขมันในเลือด                  



 

ในกลุ่ มผู้ป่ วยเบาหวานไม่ เป็นไปตามที่ ก าหนดและโอกาสที่มีภาวะเสี่ ยง เกิดขึ้น ก็ เป็นไปได้ ง่ าย                          
ระดับความรุนแรงก็จะมกกตามไปเป็นล าดับ   และเมื่อพบปัญหาก็จะส่งผลกระทบในด้านต่างๆตามมา                 
เช่นเกิดความพิการทางกาย ช่วยเหลือตนองได้น้อยลงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ไม่มีใครดูแล เป็นต้น 
4. วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือพัฒนาระบบการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด  Low Density Lipoprotein  
(LDL)ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดลิลิตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด                        
อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
 1)ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน 2)ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 
6. วิธีการศึกษา  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด จึงมีการวางระบบการด าเนินงาน ในการพัฒนางาน              
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการดังนี้ 

1.รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
2.จัดประชุมทีม อสม.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
3.จัดประชุมอบรมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
4.ประชุมทีมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงาน ได้แก่  ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าที่   

อสม. เป็นต้น 
5.ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
6.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
7.ทบทวนกระบวนงานที่เป็นปัญหาและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในปีต่อไป 
8.การคืนกลับข้อมูลสู่พ้ืนที่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL น้อยกว่า 100 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  มากกว่าร้อยละ 60   (รายละเอียดกระบวนการในแต่ละปีน าเสนอในหัวข้อ                              
ผลการด าเนินงาน) 

7.ผลการศึกษา 
 

ปี เกณฑ์
เป้าหมาย 

ร้อยละของเข้ารับการตรวจไขมัน LDL และ
มีค่า LDL น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร 
2561 ร้อยละ 60 49.57 
2562 33.33 
2563 47.24 
2564 46.67 

-2- 



สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี purpose process performance GAP Plan 

2561 -กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับ
การตรวจไขมันLDL และมีค่า 
LDL น้อยกว่า 100 mg/dl  
มากกว่า ร้อยละ 60 

-ติดตามกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
 
 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ
ไขมันLDL และมีค่า LDL น้อยกว่า 
100 mg/dl  ร้อยละ 37.80 

-ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายไม่ได้ไปรับ
การตรวจตามนัด (ท้ังหมด 127 ราย) 

-ผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการตรวจไขมัน 
LDL 105 ราย และ สามารถควบคุม
ระดับไขมัน LDL น้อยกว่า 100 mg/dl. 
จ านวน  48 ราย 

-ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

-ประชุมทีมคณะท างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
-จัดท าทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานท้ังรายใหม่และรายเก่า 
-ท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมโรค 

 
2562 

-กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับ
การตรวจไขมันLDL และมีค่า 
LDL น้อยกว่า 100 mg/dl  
มากกว่า ร้อยละ 60 

-จัดประชุมคณะท างานใน
การจัดระบบและวางแผนงาน 

-จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ป่วย
เบาหวานรายเก่าและรายใหม่ 

-จัดท าโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อควบคุมโรค
สุขภาพ 

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ
ไขมันLDL และมีค่า LDL น้อยกว่า 
100 mg/dl  ร้อยละ 57.04 

-การเดินทางล าบาก/ไม่มีบุตรหลาน
น าส่ง 

-ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายไม่ได้ไปรับ
การตรวจตามนัด(ท้ังหมด 135 ราย) 
-ผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการตรวจไขมัน 

LDL 120 ราย และ สามารถควบคุม
ระดับไขมัน LDL น้อยกว่า 100 mg/dl. 
จ านวน  77 ราย 

-ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
-ไม่สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

-ประชุม อสม. เพื่อวางแผนเยี่ยมบ้านในรายท่ีไม่ได้ไปตามนัดและ
ในรายท่ีเดินทางล าบาก 

 - จัดต้ังกลุ่มไลน์   
- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน แบบวิธีสอนโดยใช้การ

สาธิต (Demonstration) 
 
 

2563 -กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับ
การตรวจไขมันLDL และมีค่า 
LDL  น้อยกว่า 100 mg/dl  
มากกว่า ร้อยละ 60 

-ติดตามกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
-ประชุม อสม. เพื่อวางแผน

เยี่ยมบ้านในรายท่ีไม่ได้ไป 

-กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ
ไขมันLDL และมีค่า LDL น้อยกว่า 
100 mg/dl  ร้อยละ 59.73 

--ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายไม่ได้ไปรับ
การตรวจตามนัด (ท้ังหมด 149 ราย) 

-ผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการตรวจ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานสาธิตและการสาธิต
ย้อนกลับ 

-จัดตารางการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวาน 
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สรุปผลการด าเนนิงาน 

ปี  purpose process performance GAP Plan 

  ตาม นัดและ ในราย ท่ี เดิ นทา ง
ล าบาก 

- จัดต้ังกลุ่มไลน์  
- วิ ธี ส อ น โ ด ย ใ ช้ ก า ร ส า ธิ ต 

(Demonstration) 

 ไขมัน LDL 133 ราย และ สามารถควบคุม
ระดับไขมัน LDL น้อยกว่า 100 mg/dl. 
จ านวน  89 ราย 

-ผู้ป่วยปฏิบัติตนตามค าแนะน าไม่ต่อเนื่อง 

ท่ีสามารถควบคุมระดับ LDL น้อยกว่า 100 mg/dl. อย่างต่อเนื่อง 
-ประสานงานส่วนเจ้าหน้าท่ีคลินิกในการด าเนินการแนวใหม่ 
-ประสานงานเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการในการเพิ่มจ านวนการตรวจ

วิเคราะห์ 
-พยาบาล รพ.สต.เจาะเลือดประจ าปีส่งตรวจที่ รพ.สต. 
-ประชุม อสม. เพื่อวางแผนเยี่ยมบ้านในรายท่ีไม่ได้ไปตามนัดและใน

รายท่ีเดินทางล าบาก 
-โครงการติดตามรายการอาหาร 1 สัปดาห ์

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ได้รับการตรวจไขมันLDL 
และมีค่า LDL น้อยกว่า 
100 mg/dl  มากกว่า 
ร้อยละ 60 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วย
เ บ า ห ว า น ส า ธิ ต แ ล ะ ก า รส า ธิ ต
ย้อนกลับ 
-จัดตารางการออกก าลังกาย 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โดยตรง 
 -ประสานงานส่วนเจ้าหน้าที่คลินิกใน

การด าเนินการแนวใหม่ 
-ป ร ะ ส า น ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่

ห้องปฏิบัติการในการเพิ่มจ านวนการ
ตรวจวิเคราะห์ 

- รพ.สต.เจาะเลือดประจ าปีส่งตรวจที่ 
รพ.สต. 

-โครงการติดตามรายการอาหาร 1 
สัปดาห์ 

-กลุ่ มผู้ ป่ วยเบาหวานท่ี
ได้รับการตรวจไขมันLDL 
และมีค่า LDL น้อยกว่า 
100 mg/dl  ร้อยละ 
70.07 

--ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางรายไม่ได้ไปรับการ
ตรวจตามนัด (ท้ังหมด 147 ราย) 

-ผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการตรวจไขมัน LDL 
128 ราย และ สามารถควบคุมระดับไขมัน 
LDL น้อยกว่า 100 mg/dl. จ านวน 103 
ราย 

-ผู้ป่วยบางรายไม่ปฏิบัติตนตามค าแนะน า
ไม่ต่อเนื่อง 

-ผู้ป่วยปรับยาลดไขมันในเลือดด้วยตนเอง 
-อาหารท่ีรับประทานยังคงมีอาหารท่ีเป็น

ไขมันอิ่มตัว และปริมาณที่รับประทานมาก 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานสาธิตและการสาธิต
ย้อนกลับ 

-จัดตารางการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานท่ี

สามารถควบคุมระดับ LDL น้อยกว่า 100 mg/dl. อย่างต่อเนื่อง 
-ประสานงานเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการในการเพิ่มจ านวนการตรวจ

วิเคราะห์ 
-พยาบาล รพ.สต.เจาะเลือดประจ าปีส่งตรวจที่ รพ.สต. 
-ประชุม อสม. เพื่อวางแผนเยี่ยมบ้านเป็นรายกรณี 
-พยาบาล รพ.สต.เจาะเลือดประจ าปีส่งตรวจโดยไปเจาะท่ีบ้าน 
-พบนักโภชนาการรายบุคคล 
 

-4- 



 

8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ ข้อจ ากัด 
           จากผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด Low Density 
Lipoprotein (LDL) ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่ปี                      
2561 – 2564  โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนากระบวนงาน ที่เน้นการท างานแบบบูรณาการ การเน้นโดยยึด         
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่น การอบรมให้ความรู้ในผู้รับผิดชอบงาน  ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข  จัดอบรม 
ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เน้นการให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อด้านสุขภาพ 
ที่น าไปสู่การเข้าถึงการตรวจไขมันในเลือด  เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญคือ โรคแทรกซ้อนจากระบบหัวใจ 
และหลอดเลือดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวานมีผลกระทบต่อทุกระบบในร่างกาย                 
การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงเล็กๆ เป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการเสื่อมของจอตาและหน่วยไต 
หลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นผลจากการที่มีระดับไขมันในเลือดสูงและการสะสมของสารซอร์บิทอล  ผลของการ
เปลี่ยนแปลงของ   หลอดเลือดดังกล่าวท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงท าให้เกิดกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย ถ้าเป็นหลอดเลือดที่สมองก็ท าให้เป็นอัมพาต  ผู้ป่วยเบาหวานมีการดูแลสุขภาพยังไม่เหมาะสม               
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้าน
สุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ด้านสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง  (mean=3.06, S.D=0.32) และพบว่ารับรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์                 
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.338, p<0.01)  เมื่อพิจารณา       
รายด้าน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค และ การรับรู้ประโยชน์ของ
การรักษาและป้องกันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิกา สนแย้ม 
เรื่อง การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง  บริษัท ชีวาศรม 
อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์รีสอร์ท จ ากัด พบว่า ความรู้เกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  หทัยรัตน์ กันหาชินและเพชรไสว ลิ้มตระกูล เรื่ อง การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งหนึ่ง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  พบว่า ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม การสนับสนุนการดูแล ผู้ป่วยจากผู้ดูแลมีน้อย อสม.มีการรับรู้
เรื่องโรคเบาหวานไม่เพียงพอ เข้าถึงบริการล่าช้า ให้ความรู้ไม่ครอบคลุม และฐานข้อมูลไม่เป็ นปัจจุบัน                      
ขาดแนวทางในการติดตามเยี่ยมบ้าน ระยะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดย    คือ 1) พัฒนาทักษะ               
ส่วนบุคคลโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและ  ผู้ดูแล 2) ปรับการให้บริการผู้ป่วย
เบาหวาน โดยก าหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและให้ อสม.เข้ามามีส่วนร่วมในคลินิกเบาหวาน                  
3) พัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วย 4) จัดท าแนวทางในการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่และอสม.ให้ชัดเจน                         
การประเมินผล พบว่า ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้นส่งผลให้ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมลดลง 21 ราย 
ผู้ดูแลและ อสม.มีความรู้ และมีความมั่นใจการดูแลผู้ป่วย มีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน มีแนวทาง                       
ในการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดประชุม  อบรมให้ความรู้ เป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบงาน  อาสาสมัครสาธารณสุข                            
และผู้ป่วยมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดระดับไขมันในเลือด  และสามารถ
ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและการเข้าถึงการตรวจไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การเข้าถึงการตรวจไขมันในเลือด ต้องมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ โดยอาศัยการท างาน              
เป็นทีมที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข บุตรหลาน  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งภาคีเครือข่าย เช่น ผู้น าชุมชน สามารถพัฒนาแนวทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน                    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมมือกันพัฒนา
ระบบการด าเนินงานการเข้าถึงการตรวจไขมันในเลือดในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อน   
ที่เกิดจากระดับไขมันในเลือดสูง ตั้งแต่ ปี 2561- 2564  โดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ควบคู่กับการให้ความรู้ทั้งด้านเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง
ความส าคัญของการตรวจไขมันในเลือด  เพ่ือพัฒนาการเข้าถึงให้ได้มาตรฐานและให้เกิดการพัฒนา                   
อย่างต่อเนื่อง  จากผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการลด                     
Low Density Lipoprotein  (LDL) ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตั้งแต่ ปี 2561- 2564 
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานลด Low Density Lipoprotein  (LDL) ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
เป็นไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ้น 
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