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เสี่ยวออนหวานสานสุข
การประยุกตใชประเพณีผูกเสี่ยว: มุมมองใหมในการดูแลผูปวยเบาหวาน



R to R



ความสําคญัและทีม่า

-- ขอมูลผูปวยเบาหวานขอมูลผูปวยเบาหวาน                                    181181 รายราย

แทรกซอนแทรกซอน 2121 รายราย

--  ผูปวยเบาหวานรายใหมผูปวยเบาหวานรายใหม  (2549)(2549) รอยละรอยละ  5.35.3



Nongkhungsri Hospital

เครียดจากการอยูคนเดียวเครียดจากการอยูคนเดียว

ขาดการออกกําลงักายขาดการออกกําลงักาย

รับประทานอาหารไมเหมาะกับโรครับประทานอาหารไมเหมาะกับโรค

ไมมาตรวจตามนัดไมมาตรวจตามนัด  ((ยืมยาของเพื่อนกินเองยืมยาของเพื่อนกินเอง))

รวมกลุมเลนการพนันรวมกลุมเลนการพนัน

การคนหาสาเหตุ

ตัวผูปวย



คลนิิกบรกิาร

การคนหาสาเหตุ

การดูแลผูปวยที่ไมเปนระบบการดูแลผูปวยที่ไมเปนระบบ,,  ขาดความตอเนื่องขาดความตอเนื่อง

ขาดการทํางานเปนทีมขาดการทํางานเปนทีม

องคกรทองถิ่นยังไมมีสวนรวมเต็มที่องคกรทองถิ่นยังไมมีสวนรวมเต็มที่



Nongkhungsri Hospital

ไมมาตรวจตามนัดไมมาตรวจตามนัด  ((ยืมยาของเพื่อนกินเองยืมยาของเพื่อนกินเอง))

ขอมูลสําคญั

ประชาชนยังขาดความใสใจในสขุภาพประชาชนยังขาดความใสใจในสขุภาพ

ภูมิปญญาทองถิ่น “ เสี่ยว “



เสี่ยวออนหวานสานสุข

การประยุกตใชประเพณีผูกเสี่ยว

จําเปนตองไมละเลยรากเหงาวฒันธรรม

และประวัติศาสตรชุมชน 



คําถามในการวิจัยคําถามในการวิจัย

1. การนําประเพณีทางสังคมวัฒนธรรมมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข 

สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือไม อยางไร

2. รูปแบบประเพณีที่นํามาใชในงานพัฒนาในปจจุบันมีพลวัตของรูปแบบ

แตกตางไปจากรากเหงาทาง วัฒนธรรมเดิมอยางไร

3. ประวัติศาสตรชุมชนมีผลตอการผูกเสี่ยวอยางไร



วัตถปุระสงคการวิจัยวัตถปุระสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการนําประเพณีผูกเสี่ยวมาประยุกต

ใชในงานสาธารณสุข

2. เพื่อศึกษาความแตกตางของรูปแบบเสี่ยวดั้งเดิมและเสี่ยวประยุกต

3. เพื่อศึกษาผลของประวัติศาสตรชุมชนและรากเหงา

ของวัฒนธรรมที่มีผลตอความสัมพันธแบบเสี่ยว



การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม

 ประเพณีประดิษฐ

Self-help group

 วฒันธรรมเสี่ยว



ขอบเขตการวิจัยขอบเขตการวิจัย

รูปแบบการศึกษา

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

กลุมตัวอยาง

กลุมผูปวยเบาหวานบานหนองกุงศรี ม. 2 ที่สมัครใจ 
จํานวน 16 คน



วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

In-depth interview

Focus group discussion

Participation Observation

การวิเคราะหขอมูล

Triangulation

ระยะเวลาที่ศึกษา        ต.ค. 49 – มี.ค. 50





สรุปผลการดําเนินการสรุปผลการดําเนินการ

คาน้ําตาล ภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวาน 

(จํานวน) 80 - 140 141 - 199 >200 ตา ไต ตีน TG. Chol.

16 3 10 3 N N N N N

รอยละ 18.75 62.5 18.75 N N N N N

ผูปวยเบาหวาน 

(จํานวน)

คาน้ําตาล ภาวะแทรกซอน

80 - 140 141 - 199 >200 ตา ไต ตีน TG. Chol.

16 8 5 3 ผิดปกติ

0

ผิดปกติ 

0

ผิดปกติ 

0

ผิดปกติ

5

ผิดปกติ

3

รอยละ 50 31.25 18.75 0 0 0 31.25 18.75

กอนดําเนินการ

หลังดําเนินการ



ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วดั  - ภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน ไมเกิน รอยละ 10

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2

คูที่ 1 280 131 ไมมี ไมมี อาหาร

หวาน มัน 

เครียด

อาหาร

ปกติ ออก

กําลังกาย

สม่ําเสมอ

  -  เคยรวมงานกัน 103 93 ไมมี ไมมี ลด

ปริมาณ

หวาน มัน 

ปกติ

ปกติ  -  มีกิจกรรมรวมกัน

คูที่ 2 174 212 ไมมี ไมมี อาหาร

พื้นบาน

เครียดเล็ก

นอย

อาหาร

พื้นบาน

เครียดเล็ก

นอย

 -  เพื่อนสมัยเรียนชั้น

ประถม

133 129 ไมมี ไมมี เดินกะลา

ปกติ

เดินกะลา 

ปกติ

 -  ถามขาวคราวกัน

คูที่ 3 414 276 ไมมี ไมมี เครียดสูง เครียดเล็ก

นอย

 -  ไมเคยคบกัน 132 143 ไมมี ไมมี เดิน 

เครียดเล็ก

นอย

เดิน ปกติ  - ถามขาวกัน 2 วันตอ

กัน

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ

พฤติกรรมภาวะแทรกซอนFBSFBS ภาวะแทรกซอน พฤติกรรม
สัมพันธภาพสัมพันธภาพลําดับคูเสี่ยว



Self help group Seow help group

 ขั้นเริ่มตน 

(สรางสายสัมพนัธ/กลุม)

 ขั้นทํางาน

(เลาประกอบ)

 ปดกลุม

(สรปุรวบรวม/นัดหมาย)

 แฮกเสี่ยว

 ผูกเสี่ยว

 ขอดเสี่ยว
เสี่ยวตอเสี่ยว, เสี่ยวในเครือญาติ

ไปมาหาตอน ไปมาหาแวะ, ฮวมเปนฮวมตาย

พลวตั

สรุปขอคนพบสรุปขอคนพบ



มีแฮงใจ

อยูดีมีแฮง

ฮักแพง

เสี่ยว ผูปวย

Seaw Help Group ModelSeow Help Group Model



กิจกรรมกิจกรรมฤาษีฤาษีดัดตนดัดตน    คนบนกะลาคนบนกะลา

การเรียนรูการเรียนรู



ถอดบทเรียนถอดบทเรียน

1. Self help group - (Individual) ปจเจกนิยม  (กาย , จติ)

2. Seow help group - (Collective) ชุมชน/กลุม                    

(จิตวิญญาณ - สังคม)

- เสี่ยวทําใหผูปวยมาตรวจสม่ําเสมอ  มีกําลังใจ
- ความสมัพันธกับชุมชน

- บคุลากรเปลี่ยนมมุมองในการทํางาน





“จนิตนาการสําคัญกวาความรู”



- สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

- สปสช. เขตพืน้ที่สาขาสกลนคร

- สสจ.กาฬสินธุ

ขอขอบคุณขอขอบคุณ
- ผูอํานวยการ รพ. หนองกุงศรี

- จนท. PCU หนองกุงศรี

- อ.บุญเรือง  ถาวรสวัสดิ์

ชาวบานหนองชาวบานหนองกุงกุงศรีศรี




