คํานํา
แนวทางการดําเนินงานชุมชนลดเสีย่ งลดโรคเบาหวาน ในพืน้ ทีเ่ ขตบริการ
สุขภาพที่ 9 เลมนี้ พัฒนามาจากองคความรูก ารดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
ที่ไดจากการถอดบทเรียนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ในพื้นที่เขต
บริการสุขภาพที่ 9 จํานวน 4 แหง ซึ่งคณะผูจัดทําไดทบทวนแนวคิด หลักการ
และวิธีการดําเนินงานเพิ่มเติมจากตําราคูมือ เอกสารทางวิชาการ โดยนํามาเรียบเรียง
เปนแนวทาง เพื่อใหผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวานสามารถ
นําไปประยุกตใชตามบริบทของพื้นที่
ขอบคุณเครือขายแกนนําชุมชนตนแบบทั้ง 4 ชุมชน ไดแก ชุมชน
ซับมวงไข จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบานจอม จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนตะแบก จังหวัด
สุรินทร และชุมชนสายออ จังหวัดนครราชสีมา ที่เสียสละเวลาบอกเลาเรื่องราว
และใหบทเรียนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ในครั้งนี้
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาหวังเปนอยางยิ่งวา
แนวทางการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 เลมนี้จะเปนประโยชนในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวานในบริบท
พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 และขอมอบความดีอันเกิดจากการใชประโยชนจาก
แนวทางนี้ใหแกทุกทานที่มีสวนรวมในการพัฒนาแนวทางนี้ ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี
และหากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด กรุณาแจงกลุมพัฒนาวิชาการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะไดดําเนินการแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร และคณะ
20 กันยายน 2556
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สวนที่ 1
บทนํา

5

บทนํา
ความสําคัญและปญหา
เบาหวาน เปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุข
ของโลกรวมทัง้ ประเทศไทยสถานการณโรคเบาหวาน ปจจุบนั มีอบุ ตั กิ ารณเพิม่ มากขึน้
จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลก1 พบวา
1 ใน 10 ของประชากรในวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวาน สําหรับประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข2 พบจํานวนผูปวย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 500,347 คนหรือคิดเปนอัตรา 795.04 ตอแสนประชากร
ในป พ.ศ. 2550 เพิ่มเปน 674,826 คน หรือคิดเปนอัตรา 1050.05 ตอแสนประชากร
ในป พ.ศ. 2555 ขณะเดียวกันยังพบวามีประชากรกลมเสีย่ งเบาหวานถึง 2,615,042 คน
ในปเดียวกัน และกลุมเสี่ยงเหลานี้ไดกลายเปนผูปวยเบาหวานในป พ.ศ. 2556
ถึง 17,594 คน นอกจากนั้นยังพบมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน ป พ.ศ. 25523
ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 คน และในรอบ 10 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2542 - 2552) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข ดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 4.02 เทา เฉพาะ ป พ.ศ. 2552 มีผูที่นอน
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยโรคเบาหวาน 558,156 ครัง้
หรือประมาณวันละ 1,529 ครั้ง และจากการสํารวจสถานะสุขภาพอนามัยของ
คนไทย4 (อายุ 15 ปขึ้นไป) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539 - 2540 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2546 - 2547 พบความชุกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 4.4 เปนรอยละ 6.9
สําหรับครั้งลาสุด (ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552) พบอัตราความชุกโรคเบาหวานเทาเดิม
คือ รอยละ 6.9 โดยคาดวาคนไทยวัย 15 ปขึ้นไป ประมาณ 3.46 ลานคน
กําลังเผชิญกับโรคเบาหวาน
ปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังเปนปญหาซับซอน ทีเ่ กิดจากปจจัยรวมหลายอยาง
ไดแก พฤติกรรมการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ไมกินผัก วิถีชีวิตนั่งๆ นอนๆ
ขาดการออกกําลังกายหรือออกกําลังนอย มีความเครียดสูง สูบบุหรี่ และกินเหลา
เปนตน จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเขาสูยุค
โลกาภิวัตนที่ขาดความสมดุลมุงพัฒนาไปสูความมั่งคั่งดวยระบบทุนนิยม แขงขันกัน
ขยายตลาดสินคาและบริการดวยการโฆษณาชวนเชื่อผานชองทางสื่อที่หลากหลาย
สรางคานิยมการบริโภคตามอยางชาติตะวันตก รับประทานอาหารฟาสฟูด ขนมถุง
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กรุบกรอบ นํ้าอัดลม ดื่มเหลา สูบบุหรี่ คานิยมการใชชีวิตที่สะดวกสบายนิยมใช
รถยนตสวนตัว การทํางานติดโตะ การดูทีวีหรือเลนเกมสคอมพิวเตอรติดตอกัน
เปนเวลานาน สงผลใหรางกายใชพลังงานนอยกวาพลังงานจากอาหารที่รับประทาน
เขาไป นอกจากนั้นการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวก็ลดนอยลง เกิดความเหงา
ความเครียดจากการทํางานและการดํารงชีวิตในภาวะเรงรีบ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้
เปนปจจัยเสี่ยงรวมที่ทําใหเกิดโรคเบาหวานทั้งสิ้น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวง
สาธารณสุข และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสําคัญ
จึงไดระดมพลังของภาคีเครือขายในทุกภาคสวน เพื่อปองกันแกไขและขจัดปญหา
ดังกลาวผานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับชาติวา ดวยสุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย
พ.ศ. 2554 - 2563 ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ
อยางบูรณาการเปนเอกภาพทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมเปนวิถีชีวิต
ทีล่ ดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซอน ลดความพิการ และลดภาระของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศเพือ่ ใหกาวสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ดวยเหตุนี้ การทํางานในพื้นที่เพื่อแกปญหาโรคเบาหวานและความเสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวานจึงเปนความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ซึ่ง
จากการดําเนินงานโครงการลดเสี่ยงลดโรคในพื้นที่ มีบทเรียนการทํางานที่หากนํา
แนวทางจากพื้นที่ตนแบบมาขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ จะเปนประโยชนยิ่งตอการ
พัฒนาสุขภาพของประชากรไทยทั้งมวลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเปนที่มาของการ
พัฒนาแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานเลมนี้
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับแนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
โดยยึดชุมชนเปนฐาน แกผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
2. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสูการนําไปปฏิบัติ
จริงในพื้นที่
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กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่สาธารณสุขผูเกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
เบาหวานในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
ขอบเขตเนื้อหา
แนวทางการดําเนินชุมชนลดเสี่ยงลดโรค กรณีโรคเบาหวานในพื้นที่เขต
บริการสุขภาพที่ 9 สกัดมาจากตํารา คูม อื แนวทาง เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคเบาหวานโดยยึดชุมชนเปนฐาน และการถอดบทเรียนในพื้นที่
เขตบริการสุขภาพที่ 9 จํานวน 4 แหง โดยแบงเนื้อหาเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไดแก เหตุปจจัยที่ทําใหเกิดโรค
ชนิดของโรค เสนทางการเกิดโรค ภาวะแทรกซอน ระบาดวิทยาของโรค และ
สถานการณโรคในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
สวนที่ 3 แนวคิด หลักการและแนวทางการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยง
ลดโรคเบาหวาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เจาหนาที่สาธารณสุขผูเกี่ยวของ ในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
เบาหวานในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 มีความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําแนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน โดยยึดชุมชนเปนฐานไป
ประยุกตใชไดตามบริบทของพื้นที่
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สวนที่ 2
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
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2.1. เบาหวานคืออะไร
เบาหวาน เปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงเกิดจาก
ความบกพรองของการสรางอินซูลิน หรือของการทํางานของอินซูลินหรือทั้งสอง
กรณีโรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซอนรายแรงหลายโรค ไดแก
ภาวะแทรกซอนที่ สมอง ตา ไต หัวใจ และ เทา ซึ่งเปนสาเหตุใหเสียชีวิตกอนวัย
อันควร อยางไรก็ตามผูปวยเปนโรคเบาหวานสามารถดูแล ตัวเองเพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได

2.2. ชนิดของโรคเบาหวานและปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค
โรคเบาหวานแบงเปน 4 ชนิด ตามสาเหตุของการเกิดโรค ดังนี้
1. เบาหวานชนิดที่ 1 เปนชนิดพึ่งอินซูลิน (Insulin-Dependent
Diabetes Mellitus-IDDM) พบประมาณ 5 - 10% ของโรคเบาหวานทุกประเภท
ปจจัยเสี่ยงของเบาหวานชนิดที่ 1 นั้น มีนอยกวาเบาหวานชนิดที่ 2 ปจจัย
ที่มีสวนทําใหเกิดภาวะเบาหวานชนิดที่ 1 ไดแก ภูมิคุมกันบกพรอง พันธุกรรม
และสภาพแว ดลอมของผูปวย
2. เบาหวานชนิดที่ 2 คือ ชนิดไมตองพึ่งอินซูลิน ( Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus – NIDDM) พบ 90 - 95% ของจํานวน
โรคเบาหวานทุกชนิด ปจจัยเสี่ยงของเบาหวานประเภทนี้ ไดแก อายุที่มากขึ้น
ความอวน บุคคลในครอบครัวมีประวัติเปนเบาหวาน ประวัติการเปนเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ ความตานทานตอกลูโคสตํา่ รางกายไมเคลือ่ นไหว การบริโภคใยอาหาร
ทีไ่ มเพียงพอ การสูบบุหรี่ ความเครียด ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
มีประวัติเคยเปนโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด
3. เบาหวานทีเ่ กิดในชวงตัง้ ครรภ เกิดขึน้ 2 - 5 % ของจํานวนหญิงตัง้ ครรภ
ทัง้ หมด แตสว นใหญพบหลังการคลอดบุตรแลว ผูห ญิงทีม่ ภี าวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ
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มีโอกาสเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ของการพัฒนาทีจ่ ะเปนเบาหวานชนิดที่ 2 มีงานวิจยั กลาวไววา
รอยละ 40 ของผูห ญิงทีม่ ปี ระวัตเิ ปนเบาหวานขณะตัง้ ครรภจะพัฒนาเปนเบาหวานได
ในอนาคต
4. เบาหวานชนิดพิเศษอื่นๆ มีผลจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
การผาตัด ยาเสพยติด ภาวะขาดสารอาหาร การติดเชื้อ และความเจ็บปวยอื่นๆ
เบาหวานชนิดนี้พบเปนจํานวน 1 - 2% ของคนไขที่ไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
ทั้งหมด
โรคเบาหวานที่พบสวนใหญเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แทบทั้งสิ้นและ
มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีเ้ ปนผลจากการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากร สิง่ แวดลอม
และวิถีการดํารงชีวิต โดยมีเสนทางการเกิดโรคดังนี้
2.3. เสนทางการเกิดโรคเบาหวาน

ที่มา: สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

2.4. ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน
สมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation)1
คาดการณวามีผูปวยเบาหวานที่มีอายุระหวาง 20 - 79 ปทั่วโลก 285 ลานคน ในป
2553 และจะเพิ่มขึ้นเปน 438 ลานคนในอีก 20 ปขางหนาในจํานวนนี้ 4 ใน 5 เปน
ชาวเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคาดวาจะเพิ่มจาก 58.7 ลานคน
เปน 101 ลานคนในป 2573 นอกจากนี้มีเด็กอายุตํ่ากวา 14 ป จํานวน 4.4 แสนคน
จากทั่วโลกปวยเปนเบาหวานชนิดที่ 1 และแตละปมีเด็กมากกวา 70,000 คน
กําลังพัฒนาสูการเปนเบาหวานชนิดนี้โดยพบในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มากที่สุดและเด็กที่เปนเบาหวานจะมีอายุสั้นลงอีก 10 - 20 ป
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จากบทความการศึกษาระบาดวิทยาของโรคเบาหวานในประเทศไทยของ
วิฑูรย โลสุนทร และวิโรจน เจียมจรัสรังสี4 ระบุวา มีการศึกษาระบาดวิทยา
โรคเบาหวานทั่วประเทศครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยสมาคมโรคเบาหวานแหง
ประเทศไทยในประชากรทุกอายุจํานวน 322,953 คน ใชการตรวจปสสาวะและ
ตรวจเลือดเปนเกณฑวินิจฉัยโรคเบาหวาน พบความชุกของโรคเบาหวานทั้งหมด
รอยละ 2.5 ในชายรอยละ 2.6 ในหญิง รอยละ 2.4 และจากการสํารวจความชุก
โรคเบาหวาน โดยหนวยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทยของคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในกลุมประชากรพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2540 ในกลุมอายุ 35 - 64 ป 2,967 คน พิจารณา
ตามเกณฑขององคการอนามัยโรค ไดผลการสํารวจดังนี้ 1) ผูชายที่ศึกษา 2,252 คน
ใน พ.ศ. 2528 พบเปนโรคเบาหวานรอยละ 6.1 เพิ่มเปนรอยละ 17.5 ใน
พ.ศ. 2540 2) ผูหญิง 715 คน พบเปนโรคเบาหวานรอยละ 4.3 ใน พ.ศ. 2528
เพิ่มเปนรอยละ 12.4 ใน พ.ศ. 2540
การสํารวจความชุกโรคเบาหวานโดย The International Collaborative
Study of Cardiovascular Disease in Asia ใน พ.ศ. 2543 พบวา
ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตามอายุโดยรวมเทากับรอยละ 9.6 เปนชาย
รอยละ 9.9 เปนหญิง รอยละ 9.3
การสํารวจสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 4 ครั้ง
พบวาความชุกโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
การสํารวจครั้งที่ 1 ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป พ.ศ. 2534 - 2535
พบระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดหลังงดอาหารสูงกวา 140 มก./ดล. ในกลุมอายุ
55 - 59 ป มีความชุกสูงสุด เปนชายรอยละ 4.8 หญิงรอยละ 7.8 ความชุก
รวมทุกอายุ ชายรอยละ 2 หญิงรอยละ 2.8
การสํารวจครั้งที่ 2 ในวัยแรงงาน อายุ 15 - 59 ป พ.ศ. 2539 - 2540
ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกวาหรือเทากับ 126 มก./ดล. ไมมีขอมูลในกลุมผูสูงอายุ
ความชุกทั้งเพศชายและเพศหญิง รอยละ 4.4
การสํารวจครั้งที่ 3 ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป พ.ศ. 2546 - 2547
ระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหารสูงกวาหรือเทากับ 126 มก./ดล. หรือผูที่กําลัง
กินยาลดนํ้าตาล หรือฉีดอินสุลิน พบวามีความชุกของโรคเบาหวานรวมรอยละ 6.7
เปนหญิงรอยละ 6.3 เปนชายรอยละ 6.4 มีแนวโนมสูงขึ้นตามอายุ พบความชุก

12

สู ง สุ ด ในกลุ  ม อายุ 60 - 69 ป ในชายร อ ยละ 13.8 ในหญิ ง ร อ ยละ 18.9
พบความชุกมากทีส่ ดุ ในเขตกรุงเทพมหานครรอยละ12.4ในกลุม ทีเ่ ปนโรคเบาหวาน
รอยละ 66 ในชาย และรอยละ 49 ในหญิงทุกรายไมไดรับการวินิจฉัยวาเคย
เปนโรคเบาหวานมากอน สําหรับความครอบคลุมของการกินยาลดนํ้าตาล หรือ
ฉีดอินสุลินทั้งประเทศที่มีการรักษาและควบคุมไดเพียงรอยละ 8.5 ในชาย และ
15.2 ในหญิง ผูปวยชายไดรับการรักษานอยกวาผูปวยหญิงในทุกกลุมอายุ สําหรับ
ภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานมีรอยละ 15.4 ในประชากรชายอายุ 15 ปขึ้นไป และ
รอยละ 10.6 ในประชากรหญิงอายุเดียวกัน
การสํารวจครั้งที่ 4 ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป พ.ศ. 2551 - 2552
ระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหารสูงกวาหรือเทากับ 126 มก./ดล. หรือผูที่กําลัง
กินยาลดนํ้าตาล หรือฉีดอินสุลิน พบวามีความชุกใกลเคียงกับความชุกในป 2547
คือรอยละ 6.9 ความชุกในผูชายลดลงจากรอยละ 6.4 ในป 2547 เปนรอยละ
6.0 สวนในผูหญิงความชุกเพิ่มเล็กนอยจากรอยละ 7.3 เปนรอยละ 7.7 ในชวง
เวลาเดียวกันความชุกของเบาหวานในเขตเทศบาลสูงกวานอกเขตเทศบาลทั้งใน
เพศชาย (รอยละ 8.3 และ 5.0) และหญิง (รอยละ 9.4 และ 7.0) การกระจาย
ของความชุกเบาหวานตามภาคพบวา มีความแตกตางระหวางเพศโดยในผูหญิง
ความชุกสูงสุดในกรุงเทพฯ (รอยละ 9.9) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รอยละ 9.1) ตามดวยภาคกลางภาคใตและภาคเหนือตามลําดับสวนในเพศชาย
พบวาสูงสุดในกรุงเทพฯ (รอยละ 8.5) รองลงมาคือภาคกลาง (รอยละ 7.7)
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตตามลําดับความครอบคลุมในการบริการ
มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนั่นคือเมื่อเทียบกับผลการสํารวจในป 2547 สัดสวน
ของผูเปนเบาหวานไมทราบวาตนเองลดลงจากรอยละ 56.6 เปนรอยละ 31.2
และในสวนของการรักษาและสามารถควบคุมนํา้ ตาลในเลือดไดตามเกณฑ (FPG < 126
มก./ดล.) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.2 เปนรอยละ 28.5
จะเห็นวาโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมากวา 20 ป ทั้งใน
ระดับนานาชาติและภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศไทย
ความชุกของโรคในเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นกวาเพศชาย มีเด็กอายุตํ่ากวา
14 ป ปวยเปนโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ผูปวยสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาล
สําหรับความครอบคลุมในใหการบริการ ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แตสดั สวนของผูป ว ยเบาหวานทีไ่ มทราบวาตนเองปวยยังคงมีมาก ในสวนการรักษานัน้
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ผูปวยที่สามารถควบคุมนํ้าตาลในเลือดไดตามเกณฑยังมีนอย ดังนั้น กลุมเปาหมาย
ในการปองกันควบคุมโรคเบาหวานจึงควรเนนทีผ่ หู ญิง และผูท อี่ าศัยอยูใ นเขตเทศบาล
การคัดกรองเบาหวานควรดําเนินการใหครอบคลุมประชากรกลุม เสีย่ งใหมากขึน้ และ
ควรขยายชวงอายุในการคัดกรองไปในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 14 ปดวย เพื่อปองกัน
การดําเนินของโรคสูเ ขาสูข นั้ ทีร่ นุ แรงตอไป สวนแนวทางการแกไขปญหาควรมุง เนน
ไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรกลุมปกติและกลุมเสี่ยง การปองกัน
ภาวะแทรกซอนและความสามารถในการควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดใหอยูใ นเกณฑ
ปกติในกลุมปวย

2.5. สถานการณโรคเบาหวานในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
อัตราปวยดวยโรคเบาหวานของประชากรในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2555 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับในระดับ
ประเทศ (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1) สําหรับอัตราตายดวยโรคเบาหวานในภาพรวม
ของเขตสูงกวาในระดับประเทศเล็กนอย จังหวัดชัยภูมิมีอัตราตายสูงสุด (ดังแสดง
แผนภูมทิ ี่ 2) สวนการคัดกรองเบาหวานยังทําไมไดตามเปาหมาย (มากกวารอยละ 90)
ทั้งในระดับประเทศ เขต และจังหวัด กลุมประชากรที่คัดกรองไดนอย คือ
กลุมอายุ 15 - 34 ป และอายุ 60 ปขึ้นไป และจากขอมูลสรุปการนิเทศของ
ผูตรวจ พบวาประชากรในเขตบริการสุขภาพที่ 9 มีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
อยูในเกณฑดี แตยังไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคได สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ประเมินตนเองวายังขาดความมั่นใจ
ในการเปนวิทยากร จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพใหกับแกนนําชุมชนเกี่ยวกับ
การทําแผนชุมชน การบูรณาการในพื้นที่เพื่อการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ยังไมสามารถหลอมรวมกันจนเกิดพลังในการขับเคลือ่ นไดมากพอ จึงทําใหโรคเรือ้ รัง
โดยเฉพาะเบาหวานในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 ยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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แผนภูมิที่ 1 อัตราปวยดวยโรคเบาหวานของประชากรในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 พ.ศ. 2544 - 2555

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมขอมูลโดย
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค คิดอัตราจากจํานวน
100,000 ประชากร

แผนภูมิที่ 2 อัตราตายดวยโรคเบาหวานของประชากรในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 ป พ.ศ. 2544 - 2555

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมขอมูลโดย
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค คิดอัตราจากจํานวน
100,000 ประชากร
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แผนภูมิที่ 3 รอยละของการคัดกรองเบาหวานรายจังหวัดของเขตบริการสุขภาพ
ที่ 9 แยกตามกลุมอายุ เปรียบเทียบกับภาพรวมของเขต และประเทศ
ปงบประมาณ 2556

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมขอมูลโดย
กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค คิดอัตราจากจํานวน
100,000 ประชากร
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สวนที่ 3
แนวคิด หลักการและแนวทาง
การดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
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3.1. แนวคิดการปองกันควบคุมโรคโดยยึดชุมชนเปนฐาน
องคการอนามัยโลก ไดเริ่มใชแนวคิด CBI ในการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรค ในป ค.ศ. 1981 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยงรวมกับการ
ขับเคลื่อนและมีสวนรวมของชุมชน ภายใตปรัชญาที่วา แตละชุมชนเปนเจาของ
ตนเอง มีทรัพยากร ศักยภาพ และความสามารถในการแกไขปญหาตอสิ่งคุกคาม
สิ่งทาทายที่ชุมชนนั้นๆ เผชิญอยู โดยใชกลยุทธที่มีการบูรณาการดังนี้
1. บูรณาการการปองกันควบคุมที่กลุมปจจัยเสี่ยงรวมซึ่งมีผลตอโรค
2. บูรณาการใชทรัพยากรชุมชนและการบริการสุขภาพไปดวยกัน
3. เชื่อมและสรางความสมดุลของการปองกันและการสรางเสริมสุขภาพ
ใหชุมชนมีสว นรวมอยางเต็มที่ ในการตัดสินและกําหนดสุขภาพของ
ตนเอง
4. สรางขอตกลงระหวางหุน สวนของทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ เพิม่ ความ
รวมมือและตอบสนองตอความจําเปนของประชากร
3.2. แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563
ประเทศไทยไดนาํ แนวคิดหลักการ CBI มาประยุกตใชภายใตแผนยุทธศาสตร
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระดํารัสชี้แนะ ใหเปนรากฐานในการดําเนิน
ชีวิต การบริหาร และการพัฒนาในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศ โดยมีเปาหมายสูงสุดใหประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศ
มีภูมิคุมกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพ จากโรควิถีชีวิตที่สําคัญ
5 โรค ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง
โดยชวยลดความสูญเสีย 5 ดาน ดังนี้คือ การเกิดโรค ภาวะแทรกซอน ความพิการ
การตายและภาระคาใชจาย และชวยเพิ่มวิถีชีวิตที่พอเพียง 3 เรื่องหรือ 3 อ.
ไดแก การบริโภคอาหารที่เหมาะสม (อ-อาหาร) การออกกําลังกายที่เพียงพอ
(อ-ออกกําลังกาย) และการจัดการอารมณไดเหมาะสม (อ-อารมณ) โดยวาง
เปาหมายการดําเนินงานไว 3 ระยะ คือ
ระยะสั้น 1 - 3 ป (พ.ศ. 2554 - 2556) บูรณาการความคิด สรางความ
เชื่อมั่นและการมีสวนรวมขับเคลื่อนของภาคีเครือขายรวม
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ระยะกลาง 5 ป (พ.ศ. 2554 - 2558) ปฏิบัติการเชิงรุกสูการวางรากฐาน
ที่มั่นคงเชิงโครงสรางและระบบ
ระยะยาว 10 ป (พ.ศ. 2554 - 2563) สรางความเขมแข็งเชิงโครงสราง
และระบบการปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน
สําหรับกลยุทธที่ใชขับเคลื่อนการดําเนินงาน มี 5 กลยุทธ ดังนี้
1. นโยบายสาธารณะสรางสุข
2. การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ
3. การพัฒนาศักยภาพชุมชน
4. การพัฒนาระบบเฝาระวังและจัดการโรค
5. การสรางความเขมแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร
ตามแผนยุทธศาสตร จะมีเปาประสงคการดําเนินงานที่มุงใหประชาชน
ชุมชน สังคมและประเทศมีภูมิคุมกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามจากโรค
วิถีชีวิตที่สําคัญ ซึ่งโรคเบาหวานเปนหนึ่งใน 5 โรคที่ตองใหความสําคัญโดยให
มีการกําหนด roadmap และยุทธวิธีในการจัดการ ดังภาพ

ที่มา: สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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3.3. แนวทางการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน
แนวทางการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ใหมีประสิทธิภาพ
สามารถลดโรค ภาวะแทรกซอน ความพิการ การตาย และภาระคาใชจายไดอยาง
ยั่งยืนประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและวิเคราะหชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ทําแผนรวมกัน
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ดังในแผนภูมิ

ĒêŠÜêĆĚÜÙèąìĞćÜćî

ðøąđöĉîĒúąüĉđÙøćąĀŤ
ßčößî
ÖĞćÖĆïêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñú
ÖćøéĞćđîĉîÜćî

ìĞćĒñîßčößî

éĞćđîĉîÖćøêćöĒñî

ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะทํางาน
องคประกอบของคณะทํางานที่จะทําใหการดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคเบาหวานในชุมชนขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพประกอบดวย
1) คณะทํางานโดยตําแหนงหนาที่ และ 2) คณะทํางานดวยความสมัครใจ
คณะทํางานโดยตําแหนงหนาที่ เปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีบทบาทหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวานในชุมชน ไดแก เจาหนาที่
สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ในพื้นที่
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เจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งมีแหลงที่มา
จํานวน บทบาทหนาที่และคุณลักษณะเดนที่พึงประสงค ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แหลงที่มา จํานวน บทบาทหนาที่และคุณลักษณะเดนที่พึงประสงค
ของคณะทํางานโดยตําแหนงหนาที่
แหลงที่มา

จํานวน
(คน)

บทบาทหนาที่

คุณลักษณะเดนที่พึงประสงค

หนวยงานสาธารณสุข
- เจาหนาที่สาธารณสุขที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน
ปองกันควบคุม
โรคเบาหวานใน
พื้นที่

2-5

- มีความรูเ กีย่ วกับโรคเบาหวาน
กระบวนการขั้ น ตอนการ
ดํ า เนิ น งานชุ ม ชนลดเสี่ ย ง
ลดโรค
- มีมนุษยสัมพันธดี
- เปนผูฟ ง ทีด่ ี ไมชนี้ าํ ไมตดั สิน
โดยขาดขอมูล
- มี ค วามสามารถในการถ า ย
ทอดความรู การใหคาํ ปรึกษา
และการจัดกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบต.
- เทศบาล

2-3

- เชื่อมประสานทีม
- สนับสนุนงานวิชาการ สะทอน
ขอมูลสุขภาพปจจัยเสี่ยงใน
ชุมชน
- พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
ใหความรู ฝกทักษะ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
- รวมดําเนินการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
- สนับสนุนใหชุมชน ไดเรียนรู
ตนเอง ในฐานะพี่เลี้ยงอยู
เบื้องหลังใหคาํ ปรึกษา
- สร า งนโยบายสาธารณะที่
เอื้อตอสุขภาพ
- สนับสนุนงบประมาณ
- จัดบริการเสริม

หนวยงานภาครัฐ ไมจาํ กัด
ในชุมชน
- โรงเรียน
- เกษตรตําบล
- พัฒนาชุมชน
- สังคมสงเคราะห
- ฯลฯ

- สะท อ นสภาพป ญ หาและ
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดโรคเบาหวาน
ในชุมชน
- รวมคนหาปญหา วางแผน
ดําเนินการ และติดตามผล
- สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อปองกัน แกไขปญหา
ของชุมชนตามบทบาทหนาที่
ของแตละหนวยงาน

- มองป ญ หาในชุ ม ชนแบบ
องครวม
- แกไขปญหาโดยยึดประโยชน
ของชุมชนและสมาชิกในชุมชน
เปนหลักไมเอื้อประโยชนให
ตนเองและพวกพอง
- มีความรู ความสามารถเฉพาะ
ตามตําแหนงหนาที่
- รับผิดชอบตองานตามบทบาท
หนาที่
- ยึดมั่นในหลักการทํางานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต
- มีจิตอาสา
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คณะทํางานดวยความสมัครใจ เปนผูท มี่ จี ติ อาสาและมีความประสงค
ที่จะเขามาเปนคณะทํางาน ไดแก สมาชิกในชุมชน หนวยงานเอกชนและองคกร
อิสระที่ไมแสวงหาผลกําไรในชุมชน มีแหลงที่มา จํานวน บทบาทหนาที่และ
คุณลักษณะเดนที่พึงประสงค ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แหลงที่มา จํานวน บทบาทหนาที่และคุณลักษณะเดนที่พึงประสงค
ของคณะทํางานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคดวยความสมัครใจ
แหลงที่มา

จํานวน
(คน)

บทบาทหนาที่

คุณลักษณะเดนที่พึงประสงค

สมาชิกในชุมชน
ไมจาํ กัด
- ผูนําชุมชน
- แกนนํา
- อสม.
- ตนตนแบบ
- ปราชญชุมชน
- สมาชิกในชุมชน
(กลุมปกติ
กลุมเสี่ยง และ
กลุมปวย)

- สะท อ นสภาพป ญ หาและ - มีจิตอาสา
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดโรคเบาหวาน - มีเวลาเขารวมเปนคณะทํางาน
ในชุมชน
- รวมคนหาปญหา วางแผน
ดําเนินการ และติดตามผล
- ระดมทรัพยากร พลังสมอง
แรงกาย แรงใจในการแกไข
ปญหา
- สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อปองกัน แกไขปญหา
ของชุมชนตามความรูความ
สามารถเฉพาะบุคคล

หนวยงานอื่นภาค ไมจาํ กัด
เอกชนและองคกร
อิสระที่ไมแสวงหา
ผลกําไร
- พระ
- ผูประกอบการ
รานคา, รานอาหาร,
รานเกมส, รถเร
ขายของ
- กลุมองคกรอิสระ
ที่ไมหวังผลกําไร
- ฯลฯ

- สะท อ นสภาพป ญ หาและ - มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ งาน
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดโรคเบาหวาน ตามบทบาทหนาที่
ในชุมชน
- มีจิตอาสา
- รวมคนหาปญหา วางแผน
ดําเนินการ และติดตามผล
- สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อปองกัน แกไขปญหา
ของชุมชนตามความรูความ
สามารถเฉพาะบุคคล
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ขอเสนอแนะ
หลักการดําเนินงานรวมกันของคณะทํางาน ตั้งอยูบนรากฐานแหง ความ
ศรัทธาในตัวคน วามนุษยทุกคนมีความสามารถ ความคิดเห็นที่แตกตางจะชวย
ใหมีมุมมองในการแกปญหาไดอยางรอบดาน และการใชความเห็นรวมของกลุม
เปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานเปนวิถีปฏิบัติรวมที่คณะทํางานตองยึดถือ
ขนาดของคณะทํางานไมจาํ กัดจํานวนอาจมีการถอนตัว หรือเขามาเพิม่ ใหม
ไดตลอดเวลา ทายที่สุดก็จะมีคณะทํางานตัวจริงที่มีจิตอาสา และมีเวลาสามารถ
เขารวมเปนคณะทํางานที่จะรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานตอไป
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินและวิเคราะหชุมชน
เครื่องมือสําคัญที่ใชในการการประเมินและวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน คือ ขอมูล ไดแก ขอมูลสถานการณโรคเบาหวานในชุมชน พฤติกรรม
สุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานของประชากรในชุมชน ระบบการใหบริการสุขภาพ
ในชุมชน และขอมูลทั่วไปของชุมชน ซึ่งขอมูลสําคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการ
สืบคน แหลงขอมูล และการนําขอมูลไปประเมินและวิเคราะหชุมชนเพื่อปองกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลสําคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการสืบคน แหลงขอมูล และ
การนําขอมูลไปประเมินและวิเคราะหชุมชน เพื่อปองกันควบคุมโรค
เบาหวาน
ขอมูลสําคัญ

ประเด็นรายละเอียด

สถานการณโรค
เบาหวานใน
ชุมชน

อัตราปวย/ อัตราตาย /
สถานะโรคของประชากร
ในชุมชนจําแนกดวยระบบ
ปงปองจราจร 7 สี/ ความ
ชุก/ อุบัติการณผูปวย
ใหม/ ผูปวยที่สามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดได/ การเกิดภาวะ
แทรกซ อ นในผู  ป  ว ย /
อัตราการคัดกรองโรค

วิธีการสืบคน/
แหลงขอมูล

การประเมิน/วิเคราะห

- รวบรวม สรุป วิเคราะห - สถานการณ โ รคเบา
จากทะเบียนประชากร หวานของประชากรใน
ในชุมชนที่รับผิดชอบ ชุมชนเปนอยางไร
และทะเบี ย นผู  ป  ว ย - ความรุนแรงของโรค
เบาหวานทีม่ ารับบริการ เบาหวาน
ที่สถานพยาบาล
- ประสิทธิภาพการดําเนิน
การป อ งกั น ควบคุ ม
รักษาโรค เบาหวาน
ของชุมชน
- ความครอบคลุมในการ
เฝาระวังโรค
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ตารางที่ 3 ขอมูลสําคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการสืบคน แหลงขอมูล และ
การนําขอมูลไปประเมินและวิเคราะหชุมชน เพื่อปองกันควบคุมโรค
เบาหวาน (ตอ)
ขอมูลสําคัญ

ประเด็นรายละเอียด

พฤติกรรมสุขภาพ มี 7 ดาน ดังนี้
ของประชาชนใน 1. อาหาร
ชุมชน
2. ออกกําลังกาย
3. อารมณ
4. บุหรี่
5. สุรา
6. การดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันโรคเบาหวาน
7. การดูแลตนเองเพื่อ
ควบคุมโรคและภาวะ
แทรกซอนของโรค
เบาหวาน
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วิธีการสืบคน/
แหลงขอมูล

การประเมิน/วิเคราะห

- ขอมูลเชิงปริมาณ สํารวจ
ตามแบบ BRFSS
- ขอมูลเชิงคุณภาพ
สนทนากลุม กลุมละ
6 - 12 คน
แบงเปน 6 กลุม ดังนี้
1. อายุ 15 - 25 (วัยเด็ก)
2. อายุ 26 - 65
(วัยทํางาน)
3. อายุ 65 ขึ้นไป
(สูงอายุ)
กลุม 1 - 3 คละเพศ
อยางละเทาๆ กัน
4. กลุมปกติ
5. กลุมเสี่ยง
6. กลุมปวย
กลุม 4 - 6 ไมจํากัดเพศ
อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ
การศึกษา
ประเด็นคําถาม กลุมที่
1 - 5 ตามประเด็นราย
ละเอียดขอ 1 - 6
ประเด็นคําถาม กลุม ที่ 6
ตามประเด็นรายละเอียด
ขอ 1 - 7

- พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชากรในชุมชนทั้ง
7 ดานเปนอยางไรบาง
เมือ่ เทียบกับพฤติกรรม
ที่พึงประสงคในการ
ปองกันควบคุมโรค
เบาหวาน
- พฤติกรรมใดที่ควร
สงเสริม
- พฤติกรรมใดที่ควร
แกไข ปรับปรุง

ตารางที่ 3 ขอมูลสําคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการสืบคน แหลงขอมูล และ
การนําขอมูลไปประเมินและวิเคราะหชุมชน เพื่อปองกันควบคุมโรค
เบาหวาน (ตอ)
ขอมูลสําคัญ

ประเด็นรายละเอียด

วิธีการสืบคน/
แหลงขอมูล

สนทนากลุมกลุมละ 6 12 คนแบงเปน 3 กลุม
ดังนี้
1. กลุมเจาหนาที่ผูให
บริการ
2. กลุมแกนนําชุมชน
และผูเ กีย่ วของในการ
สนับสนุนการใหบริการ
(ผูนําชุมชน/อสม./
ปราชญชุมชน/ครู/
ผูดูแลศูนยเด็กเล็ก/
พระ/ผูประกอบการ
รานคา ฯลฯ)
3. กลุมผูปวยและญาติ
- ลักษณะทางกายภาพ - สํารวจ จัดทําแผนที่
ชุมชน
- สภาพเศรษฐกิจ
- สังคมและวัฒนธรรม - สังเกตทั้งแบบมี
สวนรวมและไมมี
- วิถีชีวิต
สวนรวม
- ผูนําทางธรรมชาติ
- สอบถาม ผูนํา ผูรู
- บุคคลตนแบบ
ในชุมชน
- ฯลฯ

การประเมิน/วิเคราะห

ระบบการใหบริการ 1. มีระบบบริการปองกัน
ทางดานสุขภาพ
ควบคุมโรคเบาหวาน
เกี่ยวกับโรคเบา
ในชุมชนในกลุมปกติ
หวานในชุมชน
กลุมเสีย่ ง และกลุม
ปวย อยางไร
2. มีปญหา อุปสรรค
หรือไม อยางไร
3. ความพึงพอใจตอ
ระบบบริการของ
สมาชิกในชุมชน

- ความสามารถในการ
เขาถึงระบบบริการ
ของประชากรกลุม
ตางๆ
- ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของระบบบริการ
- ปญหา อุปสรรคของ
ระบบ
- แนวทางการแกไข
ปรับปรุง

สภาพทั่วไปของ
ชุมชน

- วิเคราะหและประเมิน
ทุนของชุมชน ไดแก
สภาพแวดลอม สังคม
วัฒ นธรรม วิ ถีชี วิ ต
บุคคลทรัพยากร แหลง
เงินทุนที่เอื้อตอการ
ปองกันควบคุมโรค
เบาหวานในชุมชน

ขอเสนอแนะ
ขอมูลทีน่ าํ มาประเมินและวิเคราะหตอ งมีความ ถูกตอง รอบดาน ครบถวน
ทันสมัย จึงจะทําใหการประเมินและวิเคราะหนั้นถูกตองตามสภาพปญหาที่แทจริง
ของชุมชน อันจะนําไปสูการวางแผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
ที่สัมฤทธิ์ผล
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หากขอมูลที่มีอยูยังไมเพียงพอหรือยังมีขอสงสัยไมชัดเจน การวางแผน
สืบคนขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห และประเมินผลรวมกันจะชวยสรางความตื่นตัว
ความสนใจใครรูและสรางความตระหนักตอปญหาใหกับสมาชิกในชุมชนมากยิ่งขึ้น
อีกทัง้ ยังเปนการฝกฝนและพัฒนาความสามารถดานการสืบคนขอมูลใหกบั คณะทํางาน
ขั้นตอนที่ 3 ทําแผนรวมกัน
เพื่อใหแนใจในทิศทางการกาวเดินระหวางวิสัยทัศน ที่ตองการกับการ
ปฏิบัติการที่จะไปใหถึง ไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการทําแผน คือ แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Route Map : SRM) เพื่อชวยทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นพื้นที่ กอใหเกิดการสนับสนุนกันระหวางหนวยงาน
ทั้งกําลังคน งบประมาณและการจัดการ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาส
ใหคนในชุมชนไดใชสมรรถนะทีม่ อี ยูอ ยางเต็มที่ ชวยทําใหทกุ ภาคสวนมองเห็นจุดหมาย
ปลายทางหรือสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด และวิธีการที่จะรวมกัน
ทําใหบรรลุผลเหลานั้นไดโดยงายและเปนระบบ
องคประกอบของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มี 4 ระดับ 4 มุมมอง
ระดับประชาชน ที่อยูบนสุดในภาพ ในระดับนี้ คือ ประชาชน
จะแสดงบทบาทอะไร สวนชุมชนเองจะตองทําอะไร เพื่อสนับสนุนประชาชนใหมี
บทบาทเหลานั้น
ระดับภาคี ในระดับที่รองลงมาในภาพ คือเพื่อนหรือพันธมิตร ที่จะ
รวมกันสนับสนุนใหประชาชนแสดงบทบาท
ระดับกระบวนการ หรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสงผล
ใหภาคี หรือประชาชนที่อยูในระดับบนสามารถแสดงบทบาทได
ระดับพืน้ ฐาน หรือรากฐาน เปนมุมมองดานการพัฒนา หรือการเรียนรู
ของ 3 องคประกอบหลัก คือ บุคลากร องคกร และขอมูล
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กระบวนการขั้นตอนการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
กระบวนการ ขั้นตอนที่สําคัญของการสรางและการใชแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร (Strategic Route Map : SRM) คือ “สราง 3 ขั้นตอน” และ “ใช”
4 ขั้นตอน รวมทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ไดแก
1. การวิเคราะหบริบทและวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis)
2. การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Destination Statement)
3. การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและการตรวจสอบยุทธศาสตรกับ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Route Map Construction : SRM)
4. การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (Strategic
Linkage Model Construction : SLM)
5. การอธิบายการทํางานหรือการนิยามเปาประสงคและตัวชี้วัด รวมถึง
การสรางนวัตกรรมและมาตรการทางสังคม (Strategic Objective Denition) )
6. การสรางแผนปฏิบัติการ (Action Plan / Mini - SLM) และ
7. การเปดงานและติดตามผล (Launching)
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหบริบทและวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะห
และประเมินสถานการณ ใชการสนทนาเชิงสรางสรรค appreciative inquiry (AI)
คือ คุยกันในมุมดี สิ่งดีๆ ที่เปนสินทรัพย และขุมพลังของชุมชน ไปพรอมๆกัน
ในทั้ง 4 มุมมอง 4 ระดับ ตามองคประกอบของแผนที่ฯ เพื่อที่เราจะไดใชศักยภาพ
ของชุมชนในการเสริมสรางพลังของชุมชนทีจ่ ะนําไปสูจ ดุ หมายปลายทางทีต่ อ งการได
เปนวิธีการใชปญญาของชุมชนเปนตัวตั้ง แทนการใชปญหาของชุมชนเปนตัวตั้ง
ดังที่ผานมา ทั้งนี้โดยใชเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพและ
เรียบงาย คือ แผนที่ความคิด/แผนที่จิตใจ (Mind Map) ทั้งนี้เพราะแผนที่
ความคิดชวยใหเห็นความคิด และความคิดเห็นของทุกคนรวมกัน พรอมทั้งเห็น
ความสัมพันธ ความเกี่ยวของของสิ่งตางๆ ที่รวมกันวิเคราะห นอกจากนั้น
สามารถเพิ่มเติมความคิดได โดยไมมีขอจํากัด
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดจุดหมายปลายทาง เปนความคาดหวังที่ตองการ
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่อยูในวิสัยที่จัดการไดในระยะเวลาที่กําหนด จะระบุเวลา
ที่ชัดเจนวา ภาพฝนหรือภาพอนาคตที่คาดหวังหรือสิ่งที่ตองการเห็นหรือใหเกิดขึ้น
ของชุมชน ทองถิ่น องคกร ณ เวลานั้นเปนอยางไร จุดหมายปลายทาง ตองแสดง
ความเปนไปไดในอํานาจของหนวยงาน องคกร สถาบันพื้นที่ของเรา พื้นที่แตละ
ระดับสามารถจัดการได จะไมแสดงความเปนไปไดภายใตเงื่อนไขของหนวยงานอื่น
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ขั้นตอนที่ 3 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และการตรวจสอบ
ยุทธศาสตรกบั แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร เปนแผนทีห่ รือภาพทีแ่ สดงใหเห็นเสนทาง
เดินสูจุดหมายปลายทาง โดยผานการดําเนินงานการใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละ
ระดับ แตละมุมมองที่เชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ เมื่อกําหนด
จุดหมายปลายทาง และนําเสนอผูบริหารใหอนุมัติและประกาศเปนพันธะสัญญา
รวมกันแลว หรือหากเปรียบเทียบกับการเดินทาง เมื่อรูวาจะไปไหนแลว ขั้นตอน
ตอไปใหนําขอมูลที่มีอยูในผังจุดหมายปลายทางนั้นมาสรุปเอาเฉพาะประเด็น นํามา
สรางกลองตางๆ ในโครงสรางของแผนที่ ประเด็นเหลานี้เรียกวา เปาประสงค
ของยุทธศาสตร สรุปในภาพรวมกระบวนการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจะเริ่ม
จากยุทธศาสตรที่มีอยูแลวเขียนเปนแผนที่ความคิด และจากแผนที่ความคิด นํามา
สรางผังจุดหมายปลายทางพรอมคําอธิบาย แลวจากจุดหมายปลายทางเราจึงมา
สรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร พรอมทั้งตรวจสอบวา แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ที่สรางขึ้นนี้สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรของทองถิ่นหรือไม มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรหรือไม หากไมมีก็จัดการเพิ่มเติมสวนที่ขาดหายไป
ขั้นตอนที่ 4 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ การใช
ประโยชนของแผนที่ยุทธศาสตรใหเกิดการปฏิบัติจริงนั้น ใหเลือกใชเปบางสวน
โดยสรางแผนที่ฉบับปฏิบัติการเฉพาะสวนที่ทําจริง
* เลือกทางเดินที่คาดวาจะทําใหไปถึงจุดหมายปลายทาง
ที่สะดวกรวดเร็วที่สุด เสียคาใชจายนอยที่สุด ภายในเวลาสั้นที่สุด
* มีวัตถุประสงคของยุทธศาสตรจํานวนนอยกวาแผนที่หลัก
เทาที่จําเปนตองใชในชวงเวลาที่กําหนด
* สามารถปรับแผนที่ฉบับปฏิบตั ิการได ถาการดําเนินงาน
สอเคาวางานจะไมเปนไปตามแผน
* การใชประโยชนของแผนที่ยุทธศาสตร จะกระทําที่แผนที่
ฉบับนี้
ขั้นตอนที่ 5 การอธิบายการทํางาน หรือนิยามเปาประสงคและตัวชี้วัด
รวมถึงการสรางนวัตกรรมและมาตรการทางสังคม เปนการอธิบายวิธีการทํางาน
ในการสรางแผนปฏิบัติการที่จะนําไปใชงานจริง ที่คนในชุมชน ทองถิ่นหรือองคกร
มารวมกันคิด พิจารณา พรอมทั้งหารือรวมกันถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญ
มาตรการหรืองาน(การกระทํา)ทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม ตัวชี้วัดผลงาน
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จพรอมหลักเกณฑ ปริมาณงานหรือเปาหมายในการทํางาน ระยะ
เวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละงานแตละกิจกรรม
การใชประโยชนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ในขั้นตอนของการนิยามเปาประสงค
หรืออธิบายการทํางาน
ขั้นตอนที่ 6 การสรางแผนปฏิบัติการ คือ แผนกิจกรรมสําคัญหลักที่มี
ตัวชี้วัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานจริงและกิจกรรมเสริม ของแตละเปาประสงค
ในแตละระดับหรือมุมมอง การสรางแผนปฏิบัติการจะดําเนินการภายหลังที่ทํา
ตารางอธิบายวิธีการทํางานครบทุกชองเรียบรอยแลว พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 7 การเปดงานและติดตามผล เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
ครบถวนแลว จึงถึงเวลาเปดงาน โดยมีขอพิจารณา ดังนี้
1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่ไดจากตาราง
อธิบายการทํางาน (ตาราง 11 ชอง) ที่ผานความเห็นชอบของชุมชน องคกร
และหรือการอนุมัติจากองคกร ทั้งนี้หากทุกอยางไดรับความเห็นชอบและอนุมัติ
รวมกันแลว ไมจําเปนตองรองบประมาณมากอนจึงจะเริ่มลงมือทํางาน แตสามารถ
ดําเนินกิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในตารางอธิบายการทํางานในกิจกรรมที่ไมใชงบ
ประมาณไปกอนได หรืออาจใชวิธีการมีสวนรวมลงหุนทรัพยากรของคนในชุมชน
หรืองคกรนําสิ่งที่มีอยูมาลงขันกันดําเนินการ
2. ในการเปดงานตองกําหนดระบบการติดตามความกาวหนา
(Monitoring System) ของการปฏิบตั งิ าน และการแกปญ
 หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหชดั เจน
การติดตามงานจะทําเปนรายไตรมาส ในไตรมาสแรก ผูป ฏิบตั งิ านจะเฝาสังเกตจุดออน
จุดแข็งของงานทีต่ นกําลังดําเนินการอยู หากพบขอบกพรองก็จะคิดหาวิธหี รือรูปแบบ
งานใหม ที่ดีกวาแลวทดลองปฏิบัติ การปรับกระบวนการจะทําเปนรายไตรมาส
ถาจําเปน แตถาการปรับกิจกรรมทําหลายครั้งแลวไมไดผลก็พิจารณาปรับแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการใหม
ขอเสนอแนะ
1. ภาษาทีใ่ ชในการทําแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร เปนภาษาทีเ่ ปนทางการ
เขาใจยาก เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในกลุมสามารถปรับเปลี่ยนได
2. การเขารวมในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูน อกพืน้ ที่ ในงานตลาดนัดความรู
การศึกษาดูงาน และการถอดบทเรียนการดําเนินงานจากชุมชนอื่น จะชวยในการ
วางแผนปฏิบัติการไดละเอียดชัดเจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดงายยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนชุมชน
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการนําแผนที่วางไวในกระดาษลงสู
การปฏิบัติจริงในพื้นที่มีกระบวนการดําเนินงานแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะกอนดําเนินการเปนการเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนและเตรียม
ผูรับผิดชอบวาใคร/ทําอะไร/ที่ไหนเมื่อไหร/
อยางไร/แหลงงบประมาณ-เงินทุน
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการเปนการนําแผนงานไปสูการปฏิบัติทั้งใน
ดานการจัดการ การควบคุม กํากับใหเปนไปตามแผน
ตัวอยางกิจกรรมการดําเนินงานชุมชนลดเสีย่ งลดโรค เบาหวานในพืน้ ทีเ่ ขตบริการ
สุขภาพที่ 9
กิจกรรมการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค เบาหวานในพื้นที่เขต
บริการสุขภาพที่ 9 เพื่อบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก 1) การบริโภคที่เหมาะสม
2) การออกกําลังกายที่เพียงพอ 3) การออกกําลังกายที่เหมาะสม 4) การลด ละเลิก
บุหรี่-สุรา และ 5) การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคเบาหวาน มีดังนี้
เปาหมาย
1. การบริโภคที่
เหมาะสม

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

- โรงเรียน/ศูนยเด็ก - เด็ก
เล็กปลอดนํ้าอัดลม/
ขนมหวาน ของเค็ม
มัน

วิธีดําเนินการ
- ประสาน ขอความ
รวมมือกับโรงเรียน/
ศูนยเด็กเล็ก
- ประชุมผูปกครอง
เด็กชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงาน
- จัดอบรมการกิน
อาหารใหถูกสัดสวน
ตามหลักโภชนาการ
และโรคภัยจากการ
กินอาหารไมถูกสัด
สวนแกผูประกอบ
การรานคาในโรง
เรียน/ศูนยเด็กเล็ก
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เปาหมาย
1. การบริโภคที่
เหมาะสม
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กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

- โรงเรียน/ศูนยเด็ก - เด็ก
เล็กปลอดนํ้าอัดลม/
ขนมหวาน ของเค็ม
มัน

- ใหความรูและฝก
ทักษะการเลือก
บริโภคอาหารใหถูก
สัดสวน และโรคภัย
จากการกินอาหารไม
ถูกสัดสวนแกเด็ก
เสริมในวิชาที่
เกี่ยวของ
- ไมขาย ไมนํานํ้าอัดลม
ขนมหวาน มันเค็ม
เขามาในโรคโรงเรียน
- จัดหาอาหารเพื่อ
สุขภาพที่มี ราคาถูก
แกครูและนักเรียน
- จัดประกวดรานคา/
บุคคลตนแบบ
- สงเสริม เชิดชู ให
รางวัลแกรานคา/
บุคคลตนแบบ

- อาหารปลอดภัย
ปลอดโรค

- ประสานผูเกี่ยวของ
ไดแก
ผูนําชุมชน-ประชา
สัมพันธใหสมาชิกใน
ชุมชนปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได และเลือกรับ
ประทานอาหารปลอด
สารพิษ
เจาหนาที่ทางการ
เกษตร-สนับสนุนเมล็ด
พันธุ ใหความรูเ รือ่ ง
การปลูกพืชแบบเกษตร
อินทรียแกผูสนใจ

- สมาชิกในชุมชน

เปาหมาย
1. การบริโภคที่
เหมาะสม

กิจกรรม
- อาหารปลอดภัย
ปลอดโรค

กลุมเปาหมาย
- สมาชิกในชุมชน

วิธีดําเนินการ
เจาหนาที่อนามัย
ตรวจสารพิษตกคางใน
อาหารตามรานคาใน
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
พระ-เทศนาสั่งสอน
เรื่องการเลือกกินใหถูก
สัดสวน พอประมาณ
ในเทศกาล งานบุญ
ประเพณีตางๆ
ครู-เสริม สอดแทรก
เรื่องอาหารปลอดภัย
ในการจัดการเรียน
การสอน
- ออกใบประกาศแก
รานคาที่ผานการตรวจ
สอบสารพิษตกคางใน
อาหารและยึดคืนเมื่อ
ไมผานการตรวจสอบ
- สงเสริม เชิดชู ให
รางวัล แกรานคา/
บุคคลตนแบบ
- จัดมุมจําหนาย
อาหารสุขภาพ ปลอด
สารพิษในชุมชน
- ขับเคลือ่ นเรือ่ งอาหาร
ปลอดภัย ปลอดโรคเปน
ประเด็นสาธารณะใน
ชุมชน
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เปาหมาย
1.การบริโภคที่
เหมาะสม

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

- การประกอบอาหาร - กลุมแมบาน/ผูดูแล
สุขภาพ
ผูปวยเบาหวาน

- สํารวจปริมาณการ - สมาชิกในครัวเรือน
กิน หวาน มัน เค็ม
ในครัวเรือน
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วิธีดําเนินการ
- สาธิต และทดลอง
ทําอาหารสุขภาพ
- ชิม เปรียบเทียบ
รสชาติอาหาร รสจัด
ปานกลางและรสจืด
- ประกวดการสราง
สรรคเมนูอาหาร
สุขภาพ
- ประกอบอาหารให
กับผูปวยเบาหวาน
ในวันนัดตรวจติด
ตามการรักษา
- คํานวณปริมาณการ
บริโภค นํา้ ตาล นํา้ มัน
เกลือและสารปรุงรส
(นํ้าปลา/รสดี/ซอส/
ผงชูรส ฯลฯ) ทีเ่ หมาะ
สมในแตละครัวเรือน
- สํารวจและจดบันทึก
ปริมาณการบริโภค
นํ้าตาล นํ้ามัน เกลือ
และสารปรุงรส
(นํ้าปลา/รสดี/ซอส/
ผงชูรส ฯลฯ) ในครัว
เรือนทุก 2 - 3 เดือน
- เปรียบเทียบปริมาณ
การบริโภคจริงและ
ปริมาณที่คํานวนไว
- สงขอมูลคืนกลับ
ครัวเรือน

เปาหมาย

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

1.การบริโภคที่ - สํารวจปริมาณการ - สมาชิกในครัวเรือน - จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูก ารลดปริมาณ
เหมาะสม
กิน หวาน มัน เค็ม
การใชนํ้าตาล นํ้ามัน
ในครัวเรือน
เกลือและสารปรุงรส
- สงเสริม เชิดชู ให
รางวัลแกครัวเรือน
ตนแบบ
2. การออกกําลัง - สงเสริม สนับสนุน - สมาชิกทุกเพศ ทุกวัย - เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ประชาสัมพันธ ให
กายที่เพียงพอ การออกกําลังกายทั้ง ในชุมชน
ความรูประโยชนของ
แบบกลุมและเดี่ยว
การออกกําลังกายและ
การออกกําลังกายที่
เพียงพอ ถูกตอง
เหมาะสม
- ผูนําชุมชนจัดประชุม
ขับเคลือ่ นเปนประเด็น
สาธารณะและตัดสิน
ใจรวมกันหารูปแบบ
วิธีการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม (มีสถาน
ที/่ อุปกรณ-สอดคลอง
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมเปนที่ชื่นชมของคน
สวนใหญ) เชน เตน
แอรโรบิค/รําไมพลอง/
ฮูลา ฮุบ/โยคะ/ยางยืด/
วิ่ง/ปนจักรยาน/เดิน
บนกะลา-ไมใผ
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เปาหมาย

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

2. การออกกําลัง - สงเสริม สนับสนุน - สมาชิกทุกเพศ ทุกวัย - สงเสริม สนับสนุนให
กายที่เพียงพอ การออกกําลังกายทั้ง
มีสถานที่-อุปกรณที่
ในชุมชน
เหมาะสมในการออก
แบบกลุมและเดี่ยว
กําลังกาย มีผูนําออก
กําลังกาย มีชวงเวลา
ที่สมาชิกในชุมชน
สวนใหญสามารถ
ออกกําลังกายรวม
กันได มีเสียงตามสาย
ไดยนิ ทัง้ ชุมชน ผูท ไี่ ม
สะดวกมารวมออก
กําลังกายในสถานที่
ที่จัดไวก็สามารถรวม
ออกกําลังกายได
- กระตุนใหผูที่ไมออก
กําลังกายมารวม
ออกกําลังกายโดย
การสรางเงื่อนไขที่
สงเสริมใหมาเขา
รวมกิจกรรม เชน
หากสามารถชวนกัน
มาเปนกลุมไดทั้ง
ครอบครัว หรือมี
สมาชิกเพศชาย หรือ
ผูส งู อายุ รวมในทีมจะ
ไดแตม มีรางวัลหรือ
ไดรับสิทธิ์ตางๆ เพิ่ม
- ยกยอง เชิดชู บุคคล
ตนแบบ
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เปาหมาย
3. การจัดการ
อารมณได
เหมาะสม

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

- สงเสริม สนับสนุน - กลุมสูงวัย/ผูสนใจ
การจัดการความ
ทั่วไป
เครียดตามแนวทาง
ศาสนาพุทธ

- สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
เชน การสวดมนต
ไหวพระ นั่งสมาธิ
ฟงเทศน ฟงธรรม
- เปดเสียงตามสาย
หลักคิดวิธีการจัด
การความเครียด
การดับทุกขของพระ
อาจารยที่ชาวชุมชน
เคารพนับถือหลัง
การแจงขาวชุมชน
ประมาณ 15 - 20
นาทีทุกวัน

แบงตาม
- กลุมวัย
- กลุมอาชีพ
- กิจกรรมที่ชื่นชอบ

- สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมพื้นถิ่น
ของชุมชน เชน การ
ทําขวัญขาว ไหวศาล
ปูตา บุญขาวจี่ ปใหม
สงกรานต ลอย
กระทง
- สงเสริม สนับสนุน
การรวมกลุมกัน
ทํางานอาชีพ เชน
รอยมะลิ ปลูกผัก
เลี้ยงกบ
- สงเสริม สนับสนุน
การเขารวมกิจกรรม
ในชมรม เชน ชมรม
ผูสูงอายุ ชมรมเตน
แอโรบิค หมอลํา

- เปดพื้นที่ใหสมาชิก
ในชุมชนไดพบปะ
พูดคุย ทํากิจกรรม
รวมกัน
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เปาหมาย

กิจกรรม

4. การลด ละ เลิก - เฝาระวัง ปองกัน
บุหรี่-สุรา
นักสูบหนาใหม
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กลุมเปาหมาย
- กลุมวัยรุน

วิธีดําเนินการ
- ใหความรู ทักษะการ
ปฏิเสธไมยอมรับการ
สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา

- การบําบัดผูติดบุหรี่- - ผูติดบุหรี่-สุรา
สุรา

- กิจกรรมการบําบัด
ผูติดบุหรี่โดยการมี
สวนรวมระหวางโรง
พยาบาล ครอบครัว
และชุมชน

- เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่- - สมาชิกชุมชน
สุรา ในชุมชน

- จัดทํามาตรการ
ชุมชนกําหนดพื้นที่
ปลอดบุหรี่-สุราใน
ชุมชน
- งานบุญปลอดบุหรี่สุรา

เปาหมาย

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

5. ลดผูปวยเบา ปงปองจราจร 7 สี เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคเบาหวาน
หวานรายใหม
ปองกันภาวะ
แทรกซอน และ
ปองกันไมให
เกิดภาวะแทรก
ซอนเพิม่ ในกลุม
ปวย กลุมปวย
มีภาระแทรก
ซอนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได
ตามอัตภาพ

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนการติดตามความกาว
หนาและประเมินผลการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ที่มุงใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนางานทีจ่ ะนําไปสูเ ปาหมายลดปจจัยเสีย่ งรวม และลดโรคเบาหวานของคน
ในชุมชน โดยใชวิธีการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็นดวยเทคนิค AAR ซึ่งจะชวย
พัฒนาแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และไดชุดความรูที่จะนําไปใชในการพัฒนา
งานอื่นๆ ตอไป
ขั้นตอนในการถอดบทเรียน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการถอดบทเรียน เปนการสรางทีมงานดําเนินการถอด
บทเรียนเพือ่ ใหทมี งานมีความเขาใจตรงกัน โดยการรวมวิเคราะหประเด็นหรือโครงการ
ที่จะถอดบทเรียน เขาใจหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการมีการกําหนดหนาทีต่ า งๆ เชน คุณอํานวย คุณบันทึก
และตองรวมกันจัดทํากรอบคําถาม (ชุดคําถามหลัก คําถามรอง) กําหนดผลลัพธ
ที่ตองไดหลังจากถอดบทเรียน
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ขั้นที่ 2 ดําเนินการถอดบทเรียน สรางบรรยากาศให “คุณกิจ”
เจาของบทเรียนผอนคลายเปนกันเองอาจจะมีกิจกรรมอุนเครื่อง เพื่อใหเขาใจ
วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน และเปนการทบทวนความทรงจําในการดําเนินงาน
ที่ผานมา เพื่อเขาสูประเด็นคําถามอยางเปนขั้นเปนตอน เริ่มจากเรื่องใกลตัว
ความสําเร็จ ความประทับใจ ไปสูบทเรียนที่ไดรับหรือปญหาอุปสรรคที่พบ โดยมี
“คุณอํานวย” เปนผูกระตุนใหเกิดการพูดคุยที่ดีไดเนื้อหาที่ดีดวย พรอมทั้งมี
“คุณบันทึก” หรือคุณลิขิตทําหนาที่จดรายละเอียดทุกขั้นตอน
กรอบคําถามชวยคิดประกอบดวยคําถาม 4 ขอ ดังนี้
1. ทานคาดหวังอะไรจากกิจกรรมนี้ ?
2. อะไรคือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในกิจกรรมนี้ ? (ระบุสิ่งที่ทําไดดี
และสิ่งที่ทําไดไมดี)
3. ทําไมจึงเกิดความแตกตางจากสิ่งที่คาดหมาย ?
4. ทานไดเรียนรูอะไร และทานมีขอเสนอแนะอะไรตอการจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป ?
ขั้นที่ 3 การเขียนผลการถอดบทเรียน การเขียนผลการถอด
บทเรียนไมมรี ปู แบบบังคับไว จึงมีการเขียนทีห่ ลากหลาย บางเขียนเปน “เรือ่ งเลา”
บางเขียนเปนรายงาน แลวแตความถนัด ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย 3 สวน
ไดแก สวนความเปนมา วัตถุประสงคของประเด็นหรือโครงการที่ถอดบทเรียน
สวนกรอบแนวคิดกระบวนการถอดบทเรียน และสวนเนื้อเรื่องของผลที่ไดจาก
การถอดบทเรียน
หลังสังเคราะหความรูเปนเอกสารถอดบทเรียน กระบวนการถอด
บทเรียนยังไมสิ้นสุด เพราะการเรียนรูจะเกิดอยางสมบูรณเมื่อบทเรียนนั้น ไดถูก
นําไปใชพัฒนาตอยอดเปนองคความรูใหม และผูเกี่ยวของไมวาจะเปนคณะทํางาน
โครงการในฐานะเจาของความรูและภาคีสวนอื่นๆ มีการนําบทเรียนไปใชในการ
พัฒนาตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ผูรวมประเมินหรือถอดบทเรียน เปนเจาของความรูและภูมิปญญา
ที่ตองรวบรวมไวเปนบทเรียน และเปนกลุมคนที่จะนําบทเรียนและขอเสนอแนะ
ที่ไดไปปฏิบัติ ดังนั้นบุคคลที่จะมารวมถอดบทเรียนจะตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการ หรือกิจกรรมทีด่ าํ เนินอยู การถอดบทเรียนไมตอ งการผูเ ขารวมจํานวนมาก
แตตองการผูที่มีประสบการณจริงจากการทํางาน
2. ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มีบทบาทสําคัญในการสราง
บรรยากาศการพูดคุยที่เปดโอกาสใหผูรวมทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และความ
รูสึก ตองสามารถจับประเด็นและดึง “ความรูที่ฝงลึกอยูในตัวผูเขารวม” ใหผูเขา
รวมคนอื่นๆไดเรียนรูและรวมแลกเปลี่ยนได ผูอํานวยความสะดวก ผูอํานวยความ
สะดวกจึงมีหนาที่ที่จะใหผูเขารวม “เรียนรูจากคําตอบ” มิใชหนาที่ “เคนคําตอบ”
จากผูเขารวม ดังนั้น ผูอํานวยความสะดวกจึงควรเปนบุคคลภายนอกโครงการ
(ถาเปนได) ที่มีความรู ความเขาใจในกระบวนการถอดบทเรียน และมีความ
เปนกลาง
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ภาคผนวก ก. แหลงความรูการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน
หนวยงาน

ที่ตั้ง

สมาคมโรคเบาหวาน อาคารเฉลิมพระบารมี
แหงประเทศไทย
๕๐ ป ชั้น 10 โซน A
เลขที่ 2 ซอยเพชรบุรี 47
(ศูนยวิจัย) ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
10310
สํานักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
กรมอนามัย
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ
ถ.ติวานนท อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู 4 ถนน
ติวานนท 4 อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
สถาบันโภชนาการ
999 พุทธมณฑล สาย 4
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
สมาคมตอมไรทอ
อาคารเฉลิมพระบารมี
แหงประเทศไทย
๕๐ ป ชั้น 10 ซ.ศูนยวิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม
บางกะป หวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
สถาบันวิจัยและ
อาคาร 3 ชั้น 4
ประเมินเทคโนโลยี ตึกกรมการแพทย
ทางการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักการแพทย
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7
ทางเลือก กรมพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข
การแพทยแผนไทย ถนนติวานนท อ.เมือง
และการแพทยทางเลือก จ.นนทบุรี 1100

เบอรโทร

Email/web

โทร. 0-2716-5411
โทรสาร 0-2716-5412

www.diabassocthai.
org

โทร. 0-2590-3967,
0-2510-402
โทรสาร 0-2590-3968
โทร. 0-2590-4000

http://thaincd.com

โทร. 0-2149-5555-60

www.dmh.go.th

โทร. 0-2800-2380
โทรสาร 0-2441-9344

www.inmu.mahidol.
ac.th

โทร. 02-716 6337
โทรสาร 0-2716-6338

www.thaiendocrine.
org

โทร. 0-2590-6245
โทรสาร 0-2965-9844

www.dms.moph.
go.th

www.anamai.
moph.go.th

โทรศัพท : 0-2149-5636 www.thaicam.go.th/
โทรสาร 0-2149-5637
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ภาคผนวก ก. แหลงความรูการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน (ตอ)
หนวยงาน
ที่ตั้ง
เบอรโทร
Email/web
เครือขายคนไทยไรพุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย
แหงประเทศไทย อาคาร
เฉลิมบารมี 50 ปชั้น 7
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง บางกะป
กรุงเทพ 10310
กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพ 10400
หองสมุดงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
สํานักวิจัยสังคมและ ชั้น 3 อาคาร 88/37
(คลังพัสดุ) สาธารณสุข
สุขภาพ (สวสส.)
ซอย 6 กระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
กม.7 ถนนราชสีมาสํานักงานปองกัน
โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
ควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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โทร. 0-2716-6744 ตอ 25 www.raipoong.com
โทรสาร 0-2718-1652

โทร. 0-2579-0151-8
โทรสาร 0-2579-5248

www.doa.go.th
http://elibrary.trf.
or.th

โทร. 0-2590-1352,
0-2590-1498
โทรสาร 0-2590-1498

www.shi.or.th

โทร. 044-212-900,
044-212-903
โทรสาร 044-218-018

www.dpck5@ddc.
moph.go.th

ภาคผนวก ข.
รายชื่อคณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โรคเบาหวาน
ที่ปรึกษา
1. นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร
นายแพทยเชี่ยวชาญผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
2. นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษหัวหนากลุมพัฒนาวิชาการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ผูเชี่ยวชาญ
1. นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน
รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
2. ผศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช
อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.ศรัณญา เบญจกุล
อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทํางาน
1. พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร
ประธาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
2. นางมัศยา แซจึง
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร
3. วาที่ รต.หญิงธรรชนก ดวงโมกข
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
4. นางนิภาภรณ นิรัตนพงษ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
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5. นายไพฑูรย วงศเวชวินิต
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
6. นายสุพจน กอบสันเทียะ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.สายออ
จังหวัดนครราชสีมา
7. นางจิราพรรณ ชูขันธ
กรรมการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขรพ.สต.สายออจังหวัดนครราชสีมา
8. นางขวัญใจ มีมาก
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการรพ.สต.บานจอมจังหวัดบุรีรัมย
9. นส.พัชรี เคากระโทก
กรรมการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนรพ.สต.บานจอมจังหวัดบุรีรัมย
10. นางพนิดา วิชา
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการรพ.สต.โชกเหนือจังหวัดสุรินทร
11. นส.อุบล จารัตน
กรรมการ
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการรพ.สต.โชกเหนือจังหวัดสุรินทร
12. นางบุปผา แกนชัยภูมิ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หวยไรจังหวัดชัยภูมิ
13. นายพีรยศ ยอมสูงเนิน
เลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานลาดจังหวัดชัยภูมิ
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