














สรุปโครงการเสริมพลังอ านาจโรคไม่ติดต่อเรือ้รังเพื่อปอ้งกันภาวะแทรกซ้อน ปี๒๕๖o 

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร 

๑.การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ( Context Evalution ) 

      เนื่องจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตอ าเภอเจริญศิลป์ มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ มีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตและโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ิมข้ึนผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเองน้อยท าให้ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ยังต้องพ่ึงแพทย์และทีมงานเป็นหลัก การท าให้ประชาชนมีความรู้สร้างทัศนคติจะสมารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและปฏิบัติตัวให้ห่างจากการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย เพื่อลดงบประมาณในการรักษา
ผู้ป่วยได้เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเจริญศิลป์จึงได้
จัดท าโครงการ เสริมพลังอ านาจโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี๒๕๖oขึ้นเพ่ือเป็นการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันกลุ่มป่วยให้มีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคแทรกซ้อนซึ่งจะท าให้สูญเสียชีวิตต่อไป  

  ๒.การประเมินตัวป้อนเข้า( Input Evalution ) 

   ด้านผู้ให้ความรู้ 

      โดยผู้รับผิดชอบโครงการมีการจัดการวางแผนในการให้ความรู้โดยทีมวิทยากรจากสหวิชาชีพโรงพยาบาล
เจริญศิลป์ ประกอบด้วย เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบ าบัด แพทย์แผนไทย 

   ด้านเนื้อหา 

 เภสัชกร : บรรยาย โดยใช้สื่อ Powerpoint แผ่นพับ ป้ายไวนิล ถาม ตอบ เรื่องการใช้ยาที่เหมาะสมกับ        
ผู้ป่วย      

พยาบาล : ประเมินความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

นักโภชนาการ : บรรยาย โดยใช้ โมเดลอาหารตัวอย่าแผ่นพับ ป้ายไวนิล เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย  

 นักกายภาพบ าบัด : บรรยาย สาธิต วิธีการออกก าลังกายที่เหมาะสม กับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

แพทย์แผนไทย : บรรยายโดยใช้สื่อ Powerpoint แผ่นพับ ป้ายไวนิล ถาม ตอบ เรื่องการใช้ยาสมุนไพรที่
เหมาะสมกับผู้ป่วย      

 

   คู่มือ เอกสาร และสื่อการสอนในการบรรยาย  



      ทีมวิทยากรโดยทีมสหวิชาชีพได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่ส าคัญ มาจัดท าเอกสาร สื่อการเรียนรู้ ที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยมีแหล่งเนื้อหาได้ค้นคว้ามาจาก ต าราต่างๆ นิตยสาร และสื่อทางอินเตอร์เน็ต ออกมาในรูปแบบ
การบรรยาย Powerpoint แผ่นพับ ป้ายไวนิล ที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย 

   ทรัพยากร 

     สถานที่อบรม ณ ลานเบาหวาน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

   งบประมาณ 

     งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 

     - ค่าจ่างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับอบรม จ านวน ๑๕๐ คน x มื้อละ๔๐บาทx๑มื้อเป็นเงิน 
๖,๐๐๐บาท 

     - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดี่ม จ านวน ๑๕๐ คน x มื้อละ๒๐บาทx๒มื้อ เป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 

     - ค่าป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)    

   รูปแบบการด าเนินโครงการ 

     ๑.จัดท าโครงการวางระบบ  

     ๒.สร้างทีมสหวิชาชีพ  

     ๓.จัดกลุ่มให้ความรู้  

๓.การประเมินกระบวนการ ( Process Evalution ) 

   ก่อนด าเนินการ 

   ๑.มีการวางแผนร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

   ๒.ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

   ขั้นด าเนินการ 

   ๓.ด าเนินการอบรมตามโครงการเสริมพลังอ านาจโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนปี๒๕๖o 

   ๔.มีการประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการตามโครงการ    



   หลังด าเนินการ 

   ๕.สรุปผลด าเนินโครงการ 

๔.การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น ( Product Evaluation ) 

  ระดับความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕๐ คน 

                  
                    เนื้อหา 

 
มากที่สุด 

     
 มาก 

  
ปานกลาง 

   
 น้อย 

   ควร
ปรับปรุง 

๑.ความรู้ที่ได้จากการอบรม ๙o ๑o o ๐ ๐ 
๒.ประโยชน์ที่คาดว่าจะน าไปใช้ในการ
ดูแลตนเองและแนะน าญาติ 

๘o ๒o ๐ ๐ ๐ 

๓.ความสามารถในการถ่ายทอดของ
วิทยากร 
       - เรื่องยา 
       - เรื่อสมุนไพร 
       - อาหาร 
       - ความรู้เรื่องโรค 

     

๘o ๒o o o ๐ 

๗o ๓o o ๐ ๐ 

๘o ๒o o ๐ ๐ 

๗o ๒o ๑o o ๐ 

๔.ความเหมาะสมของการประสานงาน
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ 

๕o ๒๕ ๒๕ ๐ ๐ 

๕.ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการ
อบรม 

๖๕ ๒๒ ๑๓ ๐ ๐ 

๖.ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม ๗o ๑o ๒o ๐ ๐ 
๗.ความเหมาะสมของอุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้ในการฝึกอบรม 

๘o ๒o ๐ ๐ ๐ 

๘.ความเหมาะสมของอาหาร/อาหาร
ว่าง 

๗๒ ๑๔ ๑๔ ๐ ๐ 

๙.ความเหมาะสมของสื่อการสอน/
เอกสารประกอบการอบรม 

๘o ๒o ๐ ๐ ๐ 

 

     สรุปการประเมินความเหมาะสมของการด าเนินโครงการด้านความรู้ที่ได้จากการอบรมระดับมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๙o ประโยชน์ที่คาดว่าจะน าไปใช้ในการดูแลตนเองและแนะน าญาติ ระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
๘o ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากรตามทีม ยา สมุนไพร อาหาร เรื่องโรค มากท่ีสุดคิดเป็น ๘o ๗o 
๘o ๗oตามล าดับ ความเหมาะสมของการประสานงานประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ ระดับมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๕o ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการอบรม ระดับมากท่ีสุด ๖๕ ความเหมาะสมของสถานที่
ฝึกอบรมระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๗o ความเหมาะสมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ระดับมาก



ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๘o ความเหมาะสมของอาหาร/อาหารว่าง ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๒ความ
เหมาะสมของสื่อการสอน/เอกสารประกอบการอบรม ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๘o 

 ประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 

    จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๕๐ คน ได้รับความรู้จากการเข้าอบรมมี ๓ ระดับดังนี้ 

   ๑.ความรู้ระดับดีมาก จ านวน ๗o คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ 

   ๒.ความรู้ระดับดี จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓o 

   ๓.ความรู้ระดับปานกลาง จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ 

ประเมินความรู้หลังเข้ารับการอบรม 

   ๑.ความรู้ระดับดีมาก จ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 

   ๒.ความรู้ระดับดี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑o 

   ๓.ความรู้ระดับปานกลาง จ านวน ๑o คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ 

                                             

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
กล่าวเปิดงานโดยท่าน สมาน ศิลาแดงนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



ลงทะเบียน ท าแบบสอบถาม 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



ภาพนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเจริญศิลป์กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านเจริญศิลป์หมู่1  



รางวัลล าดับท่ี1  หมู่บ้านมีการจัดการควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีเย่ียม 

 

 

 

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมHbA1C <7ของผู้ป่วยเบาหวานบ้านเจริญศิลป์หมู่1  

ล าดับที่1 

ร้อยละ38.89 อยูใ่นระดับดีเยีย่ม  

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านเจริญศิลป์หมู่2  



รางวัลล าดับท่ี2หมู่บ้านมีการจัดการควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดีมาก 

 

 

 

 

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมHbA1C <7ของผู้ป่วยเบาหวานบ้านเจริญศิลป์หมู่2  

ล าดับท่ี2 

ร้อยละ34  อยู่ในระดับดีมาก  

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านเจริญศิลป์หมู่ 12  



รางวัลล าดับท่ี 3หมู่บ้านมีการจัดการท่ีควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดี 

 

 

 

 

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมHbA1C <7ของผู้ป่วยเบาหวานบ้านเจริญศิลป์หมู่ 12  

ล าดับท่ี3 

ร้อยละ27.27  อยู่ในระดับดี 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

ตัวแทนผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีมากได้พูดคุยแลกเปลี่ยน 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



ตัวแทนผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีมากได้พูดคุยแลกเปลี่ยน 

 

 

 
ภาพกิจกรรมโครงการ 

ตัวแทนผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีมากได้พูดคุยแลกเปลี่ยน 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับรางวัลควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดการประชุม 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้จัดการประชุม 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



ท าแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมประชุม 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



ท าแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการเสรมิพลังอ านาจโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนป๒ี๕๖o 

โรงพยาบาลเจรญิศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 



 

 

 

 

 

สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลเจริญศิลป์  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 


