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รายงานสรุปผล 

การพัฒนาเครือข่ายระดับต าบลในการสอบสวนความเสี่ยง 

ของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ 

 

 

 

 

 

นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยง 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙ นครราชสีมา 

 

 



 
2 

 

รายงานสรุปผล 

การพัฒนาเครือข่ายระดับต าบลในการสอบสวนความเสี่ยง 

ของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

ที่ปรึกษา นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร   ผู้อํานวยการ 
สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

บรรณาธิการ นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยง 
สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

คณะท างาน 
1.นางศสิญา  อาภาสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

2.นายกฤศ  เรียงไธสงค์  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

3.นางชาลิดา  โสรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

4.นายบารเมษฐ์  ผมคํา  พนักงานราชการ 

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

5.นางสําลี  เรืองศรี  พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

ออกแบบ/รูปเล่ม  นายบารเมษฐ์  ผมคํา สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

สนับสนุนโดย   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่(นครราชสีมา) 

ครั้งที่พิมพ์   ครั้งที่ 1 

ปีท่ีพิมพ์   255๙ 

พิมพ์ที่    สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่๙ นครราชสีมา  
    อ.เมือง  จ. นครราชสีมา 30000 
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ค าน า 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสความสนใจของประชาคมโลก ได้เปลี่ยนปัญหาโรคไม่ติดต่อหรือโรค 
NCDs จากประเด็นปัญหาด้านสุขภาพให้กลายเป็นวาระในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก  เนื่องด้วย
จากความตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมจากกลุ่มโรคNCDs ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

โรคติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุการตายมากถึง  36.2 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ66 ของการเสียชีวิต
ของประชากรโลกทั้งหมดในปี 25541 ขณะที่ประเทศไทย กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง
ประมาณ 3.1แสนคน หรือร้อยละ73ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี25522 ซึ่งนับวันจะ
ทวีความรุนแรง เนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อวิถีชีวิต และก่อให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคเรื้อรังสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจะ
นําไปสู่การเจ็บปุวยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจตาบอดจากเบาหวานและภาวะไต
วายเรื้องรังมากข้ึน โดยเขตบริการสุขภาพที่ 9 ปี 2553-2556 สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก โดย พบอัตราปุวยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมจาก 2,487.4 เป็น 
3,362.2  ต่อประชากรแสนคน และอัตราปุวยโรคเบาหวาน เพิ่มจาก 2,172.4 เป็น 2,731.2  ต่อประชากร
แสนคน  

การดําเนินงานเพื่อปูองกันควบคุมโรคเรื้อรัง มีมาตรการสําคัญคือ ลดปัจจัยเสี่ยง ในประชากรทั่วไปและ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สนับสนุนการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รายบุคคล ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ดังนั้นการดําเนินโครงการฯที่วางการทํางานระหว่าง รพสต .และ อสม .ใน
ประเด็นการจัดการข้อมูลที่ตรงกับความเสี่ยงของคนกลุ่มเสี่ยงน่าจะช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตขึ้นได้ 
  รายงานฉบับนี้ ได้สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระดับตําบลในการสอบสวนความเสี่ยงของ
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดหวังว่ารายงานฉบับนี้ 
จะก่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน และเป็นยินดีอย่างยิ่งสําหรับข้อเสนอแนะแก้ไขต่อไป 

 

เปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์ 
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยง 

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบพระคุณ นาม/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1.นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9  

2.นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร   ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

3.นางอรุณรัศม์  กุนา  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่(นครราชสีมา) 

4.เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ศูนย์สุขภาพจิตเขต 5 นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา รพสต.มะค่า  รพสต.จะเข้หิน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

 
เปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์ 

กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยง 
สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การพัฒนาเครือข่ายระดับตําบลในการสอบสวนความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9 ประจําปีงบประมาณ 2557   มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน องค์ความรู้การปูองกัน
โรค รูปแบบ /วิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค และกระบวนการพั ฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม .โดยรพสต . 
เรื่องโรคDMHT  และเพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการข้อมูล(MIS) จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม .และรพสต . โดยมี 
แบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรค DMHTในกลุ่มเสี่ยง  สําหรับ อสม .และรพสต .เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน ในท้ายสุดสามารถลดสัดส่วนกลุ่มเสี่ย งสูงไม่ให้ปุวยเป็นโรค DMHT ลง 2%  กลุ่มผู้ร่วมโครงการ  
ประกอบด้วย ศูนย์วิชาการ (ศูนย์อนามัยที่ ๙,ศูนย์สุขภาพจิตรที่ ๙,สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙,ศูนย์
สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา )วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ,รพสต .จะเข้หิน อ .ครบุรี จ .
นครราชสีมา , รพสต .มะค่า อ .เมือง จ .นครราชสีมา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์  มีวิธีการดําเนินงาน  ทบทวน องค์ความรู้การปูองกันโรค รูปแบบ /วิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้
เกิดโรค และกระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม .โดยรพสต . เรื่องโรค DMHT  จัดทําแบบสอ บสวนหา
สาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง สําหรับ อสม.และรพสต.  จัดอบรมMISและใช้แบบสอบสวนฯระหว่าง 
อสม.และ รพสต.    

ผลการด าเนินงาน  องค์ความรู้การปูองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  พบว่า หน่วย
บริการสาธารณสุขในเขตบริการที่ 9 ส่วนใหญ่มีองค์ความด้านการ ดูแลรักษาในกลุ่มปุวยมากกว่าในเรื่องการ
ปูองกันควบคุมโรคโดยเฉพาะความเชื่อมโยงสู่ชุมชน รูปแบบการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทํา
ได้ค่อนข้างดี แตกต่างในรายละเอียดตามพ้ืนที่ ใช้แนวทางของกรมควบคุมโรคเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีรูปแบบ /
วิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เ กิดโรค เริ่มต้นจาการคัดกรองที่ใช้แบบคัดกรองที่เป็น verbal screening  เจาะ
น้ําตาล FBS  และวัดความดันโลหิต  นํากลุ่มเสี่ยงไปจัดการความเสี่ยงด้วยการให้คําแนะนําให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม พูดคุยตัวต่อตัว   นัด  อีก 1 เดือน   3 เดือน ตรวจตรวจเลือดครบ 1 ปี ส่วนกิจกรรมในชุ มชนมี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าค่ายและกิจกรรมโครงการรณรงค์  กระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม .โดย รพ
สต. เรื่อง โรคDMHT  เป็นแบบ on the job training พบน้อยมากที่จะมีการพัฒนา อสม . โดย รพสต . ที่เป็น
วิธีการ จัดการความรู้ การอภิปรายเฉพาะกรณี หรือ conference การนําเสนอผลการดําเนินงาน การระดม
สมอง ในขั้นตอนการดําเนินงาน สคร .5 ร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์วิชาการและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา จึงได้จัดทําแบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง  สําหรับ อสม .และรพสต . ใช้
ในการดําเนินงานค้นหาสาเหตุความเสี่ยงต่อโรคเบาห วานและความดันของกลุ่มเสี่ยงที่บ่งชี้สาเหตุของปัญหา
ความเสี่ยง  พร้อมคู่มือการใช้ และจัดทําแนวทางการจัดการข้อมูล (MIS) และอบรมการใช้แบบสอบถาม ในพ้ืนที่
นําร่อง 4 จังหวัด จํานวน 4 แห่ง เหลือเพียงขั้นตอน การติดตามเสริมพลังและสรุปผลลัพธ์ ที่ได้ตั้งไว้ ว่า จะ
สามารถลดสัดส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ให้ปุวยเป็นโรค DMHT ลง 2% ซึ่งจะสรุปในปีงบประมาณ ต่อไป   

ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดการอย่างรูปธรรมเพื่อสนับสนุนให้พื้นที่นําร่องได้ดําเนินการ เช่น การ
นําเสนอต่อผู้บริหารของจังหวัด และเขต และจัดระบบการติดตามการดําเนินงาน ด้วยการจัดการความรู้ และ
เสริมพลังในพื้นที่ หากผลการดําเนินการสามารถลดจํานวนผู้ปุวยได้ ร้อยละ2 จริง นับว่าเป็นนวตักรรมชิ้นหนึ่งที่
ร่วมกันดําเนินงานของเขตบริการที่ 9 ได้ 
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สารบัญ 
 

หน้า 

ค าน า          ๓ 

กิตติกรรมประกาศ        ๔ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ๕ 

บทน า          ๗ 

วัตถุประสงค์         ๑๑ 

กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการ       ๑๑ 
 
วิธีการด าเนินงาน        ๑๑ 

สรุปผลการด าเนินงาน        ๑๒ 

1. สรุปผลการทบทวน องค์ความรู้การปูองกันโรค รูปแบบ/วิธีการปูองกัน 

กลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค และกระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม  

อสม.โดยรพสต. เรื่องโรคDMHT        ๑๒ 

2. แบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง สําหรับ อสม.และรพสต. 13 

3. แนวทางการจัดการข้อมูล(MIS)จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม.และรพสต.  ๑๘ 

4. รายงานผลลัพธ์สัดส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ปุวยเป็นโรค DMHT ในพ้ืนที่ดําเนินการ ๒๑ 

สรุป           ๒๑ 

ข้อเสนอแนะ         ๒๒ 

เอกสารอ้าอิง         ๒๒ 

ภาคผนวก         2๓-4๕  
-คู่มือการใช้แบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

- Flow chat ขั้นตอนการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ในประชากรอายุ 15- 34 ปี
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รายงานสรุปผล 

การพัฒนาเครือข่ายระดับตําบลในการสอบสวนความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9 

 

 

บทน า 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุการตายของคนไทยลําดับต้น ๆ เมื่อพิจารณาความสูญเสียทางสุขภาพทั้ง
ที่รวมการเจ็บปุวยพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร“ภาระโรค” โรคไม่ติดต่อมีเปอร์เซ็นต์ของ DALLY LOSS 
เท่ากับ 65.1% มากกว่าโรคติดต่อ ซึ่งเท่ากับ 20.2 % ปัจจัยที่เป็นสาเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ การบริโภค
แอลกอฮอล์ stroke เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกําลังกาย และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งจะนําไปสู่
การเจ็บปุวยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวานและภาวะไตวาย
เรื้องรังมากข้ึน ความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ.2552 (ร้อยละ 6.9) ไม่แตกต่าง
จากปี พ.ศ.2547 (ร้อยละ 6.85) เช่นเดียวกับความชุกโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปก็
พบว่าไม่แตกต่างกัน โดยพบร้อยละ 21.4 และ 22.0 ในปี พ.ศ.2552 และ 2547 ตามลําดับ ปี พ.ศ.2552 
ยังมีผู้ปุวยเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เข้าไม่ถึงบริการ(ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน)ร้อยละ31.2 
และ50.3 ตามลําดับ(การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 และ 4, พ.ศ.2546-7 
และ พ.ศ.2551-2) พ.ศ.2553คาดว่าเฉพาะผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปุวยเป็นเบาหวานประมาณ 
2.5 ล้านคน และปุวยเป็นความดันโลหิตสูงประมาณ 7.8 ล้านคน รวมทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประมาณ 10 ล้านคน นั้นย่อมแสดงว่าสถานการณ์ในระดับประเทศยังน่าห่วงมาก 

สถานการณ์การปุวยด้วยโรคเบาหวานในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 ปี2551-2555 พบว่าอัตราผู้ปุวย
ในด้วยโรคเบาหวาน  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  แต่ในปี 2554-2555  พบว่าจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดชัยภูมิ พบอัตราผู้ปุวยในด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มข้ึนจาก 728.3 ต่อแสน
ประชากร เป็น 1,046.3 ต่อแสนประชากร และจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นจาก 784.10 ต่อแสนประชากร เป็น
1,111.60 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ ดังรายละเอียด ภาพที่1 
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ภาพที1่ แสดงอัตราผู้ปุวยในด้วยโรคเบาหวาน เขตบริการสุขภาพที่9  ปีพ.ศ.2551-2555  
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ประเทศ 675.7 879.6 954.2 848.8 1050

เขต 510.4 791.7 839.3 964.5 993.8

นครราชสีมา  477.80  819.90  891.00  728.30  1,046.30 

ชัยภูมิ  630.40  892.60  946.30  784.10  1,110.60 

บุรีรัมย์  402.70  782.30  804.00  1,796.60  997.10 

สุรินทร์  594.00  667.30  695.10  615.80  796.80 

ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555

 

            ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สถานการณ์การปุวยด้วยโรคความดันโลหิตสูง  ปี2551-2555 พบว่าอัตราผู้ปุวยในด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง ระดับเขตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  แต่ในปี 2554-2555  พบว่าจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
และสุรินทร์ พบอัตราผู้ปุวยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมข้ึน โดยจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มข้ึนจาก 676.2 
เป็น 1,590.3 ต่อแสนประชากร และจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นจาก 790.6 เป็น 1,193.9 ต่อแสนประชากร และ
จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มข้ึนจาก 860.2 เป็น 1,158.9 ต่อแสนประชากรตามลําดับ ดังรายละเอียดภาพที่2 

ภาพที2่ แสดงอัตราผู้ปุวยในด้วยโรคความดันโลหิตสูง เขตบริการสุขภาพที9่  ปีพ.ศ.2551-2555  

 

 

 

 

 

 

                                          ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ประเทศ 860.5 1230.2 1349.4 1187 1570.6

เขต 9 574.1 998.3 1070.3 1082.4 1376.9

นครราชสีมา 565.7 1143.2 1292.9 676.2 1590.3

ชัยภูมิ 604.0 863.3 903.2 790.6 1193.9

บุรีรัมย์ 450.1 1036.4 1017.0 2165.2 1343.7

สุรินทร์ 704.4 795.3 864.9 860.2 1158.9

ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555
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ผลการคัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี2555 เขตบริการสาธารสุขท่ี 9 พบว่า
พ้ืนที่ในเขต9ทุกแห่งมีการคัดกรองได้มากกว่าร้อยละ 90 ดังรายละเอียด ตารางที่1 

ตารางที1่. ร้อยละของการคัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2555 (ประชากร35 ปีขึ้นไป) 

จังหวัด ร้อยละการคัดกรอง 
นครราชสีมา 95.8 
ชัยภูมิ 91.20 
บุรีรัมย์ 93.9 
สุรินทร์ 91.3 
เขต 9 93.05 

    ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส่วนข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2555 แล้วปุวยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวานในปี 2556  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พบกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปุวยเป็นโรคมากที่สุด ร้อยละ 0.7  รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 0.5 
สุรินทร์ ร้อยละ 0.48 และชัยภูมิ ร้อยละ0.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที2่ จํานวนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานปี2555 และปุวยเป็นผู้ปุวยโรคเบาหวานในปี 2556 เขต9 

จังหวัด กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  ปี2555             ปุวย ป2ี556 
นครราชสีมา 127,590 685 (0.54) 
ชัยภูมิ 143,839 488 (0.33) 
บุรีรัมย์ 79,541 529 (0.66) 
สุรินทร์ 40,682 197 (0.48) 
เขต 9 391,652 1879 (0.47) 

      ที่มา : สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
ข้อมูลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงปี 2555 และปุวยเป็นผู้ปุวยโรคต่อความดันโลหิตสูงในปี 

2556 จังหวัดบุรีรัมย์ พบกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด ร้อยละ 0.79  
รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา  ร้อยละ 0.68 สุรินทร์ ร้อยละ 0.62 และชัยภูมิ ร้อยละ 0.35 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 3) 

ตารางที3่ จํานวนเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง ในปี2555 และปุวยเป็นผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในปี 2556 

จังหวัด เสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี2555 ปุวย ปี2556 
นครราชสีมา 477,065 3,262 (0.68) 
ชัยภูมิ 393,840 1,411 (0.35) 
บุรีรัมย์ 218,649 1,742 (0.79) 
สุรินทร์ 130,228 805 (0.62) 
เขต 9 121,978 7,220 (0.59) 

       ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นและวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้ กระบวนการทํางานและภาคี
หุ้นส่วน ตามบริบทของพ้ืนที ่และต่อยอดงานเดิม พบว่า ทีม สคร.๙ ได้ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ วางแผนการดําเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ .สต. องค์การ
บริหารส่วนตําบล  อสม.และแกนนําชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจกระบวนการภาพรวมและเปู าหมาย โดย อสม .,
แกนนํา และรพสต . ประยุกต์วิธี case conference นําข้อมูลกลุ่มเสี่ยงมาจัดระดับความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปาน
กลาง ต่ํา การดําเนินงานเริ่มกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ระดับ FBS 110-125mg% รพสต.มอบหมายภารกิจ
ให้ อสม . ไปค้นหา ความเสี่ยงในคนที่เสี่ยงสูง เช่น กา รรับประทางอาหาร การออกกําลังกาย ความเครียด การ
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา โรคประจําตัว วิถีชีวิต และข้อมูลอื่นรอบด้านเกี่ยวข้องด้านสุขภาพ เช่น ผลการตรวจสุขภาพ นํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยมีเจ้าหน้าที่รพสต. เป็นพี่เลี้ยงชี้แนะประเด็นสําคัญแล้วสรุปผลความเสี่ยง ต่อจากนั้น อสม .
และแกนนํา ลงไปสื่อสารและให้คําแนะนํา ติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลง (Coaching) นําผลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับ รพสต. เพ่ือวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย และ 
อสม .และแกนนํา กลับไปให้คําแนะนํากลุ่มเปูาหมายต่อ (Coaching) กระทําเป็ นอย่างนี้หลายรอบ (PDCA) 
ท้ายที่สุดได้ทําการตรวจผลเลือด FBS ในรอบปกติ ของระบบ เฝูาระวัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี พบว่าสามารถลด
จํานวนกลุ่มเสี่ยงที่ จะกลายเป็นผู้ปุวยได้ 2 % เมื่อเทียบสัดส่วนการ กลายเป็นโรคกับปีที่ผ่านมา  ส่วนคนที่ปุวย
และผ่านการ  Coaching จากอสม .และแกนนําสามารถรับบริการครบ 100% เนื่องจากมีความเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีข้ึนต่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง    ดังตารางเปรียบเทียบการทํางานเก่าและใหม่ ดังนี้ 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบการทํางานเก่าและใหม่ 

เดิม ใหม่  

เมื่อได้กลุ่มอายุ 35 ปี ทําการscreening แล้วจะได้
ประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ปกติท่ีมีปัจจัยเสี่ยง  
ต่อจากนั้นก็นํากลุ่มนั้นให้คําแนะนํา หรือ อบรมที่เน้น
ให้สุขศึกษา และวิธีการปรับเปลี่ยนในภาพกว้าง 3 อ 
2 ส ต่อจากนั้นนัดมาตรวจscreening อีกครั้งหนึ่ง 
ทุก 3 เดือน (ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน) 
เจาะเลือดอีกครั้งเมื่อครบ 1 ปี  

  

เมื่อได้กลุ่มอายุ 35 ปี ทําการscreening แล้วจะได้
ประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง แบ่งระดับความเสี่ยงสูง
มาก ปานกลาง ต่ํา ต่อจากนั้นก็นํากลุ่มเฉพาะ เสี่ยงสูง
มาก เช่น FBS 110-125mg% ให้อสม. มาร่วม
วิเคราะห์ สืบสวนหาสาเหตุเชิงลึกรายบุคคล เช่น การ
รับประทานอาหาร เจาะลึกถึงปริมาณแคลรอรี่ และ
ลักษณะของอาหร ให้ความละเอียดในคําแนะนํา การออก
กําลังกายแบบเฉพาะออกกําลังแบบไหนเพียงพอ หรือเกิน
ตรงไหน อย่างไร การพักผ่อนตลอดจนวิถีชีวิตต่างๆที่
เจาะลึก และต่อจากนั้นให้ อสม.ติดตามเยี่ยมบ้านให้
คําแนะนําให้กําลังใจ ทุก 1 เดือน (ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว 
วัดความดัน) และประเมินผลการแนะนํา(coach) การ
ปฏิบัติตัวรายบุคคล มาวิเคราะห์ร่วมกับ รพสต.    
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ เล็งเห็นว่าหากมีการขยายการ
ดําเนินงานการสํารวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค DMHTเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดโรค รพสต .และ 
อสม./แกนนํา จะสามารถลดจํานวนกลุ่มปุวยลงได้ และในขณะเดียวกับในกลุ่มที่ปุวยสามารถเข้าใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการรักษาซึ่งทําให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการให้ชุมชนพ่ึงตัวเองได้   
การขยายผลครั้งนี้มุ่งเน้นหนักในพื้นที่ท่ีมีสถานการณ์การเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 1 ตําบล / 1 
อําเภอ / 1 จังหวัด ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 ก่อนในปีแรกและผลลัพธ์ที่มีจะมีการขยายรูปแบบนี้ครบทุก
พ้ืนที่ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทบทวน องค์ความรู้การปูองกันโรค รูปแบบ /วิธีการปูองกัน กลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค และ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม.โดยรพสต. เรื่องโรคDMHT   

2. เพ่ือพัฒนาแบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง สําหรับ อสม.และรพสต. 
3. เพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการข้อมูล(MIS) จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม.และรพสต.  

 
กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการ  

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ศูนย์วิชาการ(ศูนย์อนามัยที่๙,ศูนย์สุขภาพจิตรที่๙,สํานักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ ๙,ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา,รพสต.
จะเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา, รพสต.มะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

วิธีการด าเนินงาน 

1.ทบทวน องค์ความรู้การปูองกันโรค รูปแบบ /วิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค และ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม .โดยรพสต . เรื่องโรคDMHT  ด้วยการ ประชุมสนทนากลุ่ม  ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ รพสต . ,อสม.และ สคร .5 (ผู้เอื้ออํานวย ) และประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ระดับจังหวัด อําเภอ  

2.จัดทําแบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรค DMHTในกลุ่มเสี่ยง  สําหรับ อสม .และรพสต . ด้วย
วิธีการประชุมระดมสมอง อภิปราย ระหว่าง ศูนย์วิชาการ (ศูนย์อนามั ยที่๙,ศูนย์สุขภาพจิตรที่ ๙,สํานักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ ๙, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ,รพสต.จะเข้หิน อ .ครบุรี จ .นครราชสีมา ) 
และลงพื้นทีท่ําการสนทนากลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่ รพสต. ,อสม.และ สคร.5 (ผู้เอื้ออํานวย ) จากนั้นทําการยกร่าง
แบบสอบสวน หาสาเหตุความเสี่ย งของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  และนําไป ทดลองใช้ในพื้นที่
ตัวอย่าง 

3.วางแผนเพื่อการจัดอบรมMISและใช้แบบสอบสวนฯระหว่าง อสม .และ รพสต. ด้วยการประชุมจัดทํา
ตารางการอบรมฯ และประสานวิทยากรที่เกี่ยวข้อง 
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4.จัดอบรม จัดการข้อมูล (MIS)ระหว่าง อสม.และรพสต. " เมื่อ อสม. เป็นนักสืบ " ในวันที่ 12-14 
พฤศจิกายน 2557   

5.สรุปรายงานโครงการฯ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สรุปผลการทบทวน องค์ความรู้การปูองกันโรค รูปแบบ /วิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค 
และกระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม.โดยรพสต. เรื่องโรคDMHT   

2. แบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง สําหรับ อสม.และรพสต. 

3. แนวทางการจัดการข้อมูล(MIS)จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม.และรพสต.  

4. รายงานผลลัพธ์สัดส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ปุวยเป็นโรค DMHT ในพ้ืนที่ดําเนินการ 

 

1.สรุปผลการทบทวน องค์ความรู้การป้องกันโรค รูปแบบ /วิธีการป้องกันกลุ่มเ สี่ยงไม่ให้เกิดโรค 
และกระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม.โดย รพสต. เรื่อง โรคDMHT    

องค์ความรู้การป้องกันโรค 

องค์ความรู้การปูองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  พบว่า หน่วยบริการสาธารณสุขใน
เขตบริการท่ี 9 ส่วนใหญ่มีองค์ความด้านการดูแลรักษาในกลุ่มปุวยมาก รองลงมาคือการฟ้ืนฟู ส่วนในเรื่องการ
ปูองกันมีน้อยโดยเฉพาะความเชื่อมโยงสู่ชุมชน ในหัวข้อองค์ความรู้การปูองกันโรคนี้จะขอสรุปไว้เพียงประเด็น 
รูปแบบการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังตารางสรุปด้านล่าง 

ตารางที่ 5 สรุปการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป  

คัดกรอง 15 ปีขึ้นไป 
   

ช่วงอายุ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
(มม.ปรอท) FBS (มก./ดล.) FCG(มก./ดล.) 

กลุ่มปุวย 
 

กลุ่มปุวย 
 

15 ปีขึ้นไป 126 200 BP 140/90 

ปกต ิ  ปกติ 15 ปีขึ้นไป <100  <140 <120/80 
ปกติ + ผลการคัด
กรอง verbal 
screening 

อายุ  15-34 ปี  ๋ ปัจจัยเสี่ยง 3ใน 4 ข้อ = กลุ่มปกติที่มีปัจจัยเสี่ยง 
35 ปีขึ้นไป  ๋ ปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ= กลุ่มปกติที่มีปัจจัยเสี่ยง 

กลุ่มเสี่ยง เสี่ยงสูง 15 ปีขึ้นไป 
 

100-125 140-199 ≥120-139/80-89 

สงสัย 15 ปีขึ้นไป 
 

≥126 ≥200 ≥140/90 
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การดําเนินงานในเขตบริการที่ 9 มี CPG (clinical practice guideline) ทุกแห่ง แตกต่างกันเพียง
ปลีกย่อย เช่น ช่วงเวลาการส่งต่อเพ่ือยืนยัน CASE แผนการรักษาแล้วแต่สถานบันของแพทย์ เป็นต้น ส่วนใหญ่มี
การดําเนินงานดังนี้  

กลุ่มป่วย ส่งยืนยัน case ด้วยการเจาะ FBS ทันที และเข้าสู่กระบวนการรักษาของแพทย์  
กลุ่มปกต ิ เข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ตามบริบทของแต่ละชุมชน  
กลุ่มปกติที่มีปัจจัยเสี่ยง เข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ตามบริบทของแต่ละชุมชน และมีเพียง

หน่วยบริการเท่านั้นที่มีโครงการศึกษาวิจัย หรือโครงการนําร่องตามประเด็นที่สนใจที่เกี่ยวข้อง  
กลุ่มเสี่ยงเสี่ยงสูง ส่งยืนยัน case ด้วยการเจาะ FBS ทันที พร้อมให้คําแนะนํารายบุคคล นัด 

ทุก 3 เดือน เพ่ือเฝูาระวัง ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน เจาะ FBS อีกครั้งครบ 1 ปี  แต่ ยกเว้นในรายที่มี 
ความผิดปกติที่เจอ เช่น metabolic syndrome  

กลุ่มเสี่ยงสงสัย ส่งยืนยัน case ด้วยการเจาะ FBS ทันที พร้อมให้คําแนะนํารายบุคคล นัด ทุก 1 
สัปดาห์ เพ่ือเฝูาระวัง ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน เจาะ FBS อีกครั้งครบ 3 เดือน  แต่ ยกเว้นในรายที่มี 
ความผิดปกติที่เจอ เช่น metabolic syndrome 

แผนภูมิ แนวทางการจัดบริ การคัดกรองภาวะเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  จะมีของสํานักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรคที่จัดทําข้ึน แต่พบว่าในแต่ละจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน ทั้ง 4 จังหวัด จัดทําข้ึนมาด้วยการ
ประยุกต์ใช้จากสถาบันที่เก่ียวข้อง มิได้ยึดตามสํานักโรคไม่ติดต่อ เนื่องจากการสื่อสารล่าช้า จากก ารสอบว่า
พบว่ายังมีความคลาดเคลื่อนของการคัดกรองในประเด็นปลีกย่อย เช่น การคัดกรองประเด็นญาติสายตรงที่ มีการ
เจ็บปุวยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงที่นํามาพิจารณาเป็นลําดับต้นๆแต่ทางสํานักโรคให้นํามาพิจารณา
ลําดับท้ายๆ และประเด็นอื่นที่นํามาพิจารณาแต่เป็นปลีกย่อยมากที่ จะนําสู่การเกิดโรค เช่น การขับถ่าย ประวัติ
การเจ็บปุวยด้วยโรคตับ เป็นต้น  
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รูปแบบ/วิธีการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค 

จากการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๙ สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครราชสีมา รพสต .มะค่า รพสต .จะเข้หิน มีข้อสรุป เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
ไม่ให้เกิดโรค ดังนี้  

 เริ่มต้นจาการคัดกรองที่ใช้แบบคัดกรองที่เป็น verbal screening จะได้กลุ่มเสี่ยง ต่อจากนั้นมาเจาะ
น้ําตาล FBS  และวัดความดันโลหิต  หากน้ําตาล ตั้งแต่  101 mg% ขึ้นไป ความดันมากกว่า 120/80 mmhg 
ขึ้นไป จะต้องส่งรายชื่อและใบ คัดกรองมาให้ PCUเพ่ือวัดซ้ํา ถ้าความดันมากกว่า 120/80 mmhg ก็จะถูก
ส่งกลับมาทําเป็นครั้งหนึ่งครั้งสองต่อกันเลย ไม่ทิ้งช่วง ยกเว้นความดันขึ้นมากจะให้พักก่อนจึงจะวัดซ้ํา คนไข้ก็
จะมีคําแนะนําให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พูดคุยเป็นแบบ จนท .กับคนไข้ตัวต่อตัว เล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็น ให้
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างทีละคน ค่อยๆ และบางครั้งเป็นกลุ่ม   เจ้าหน้าที่จะซัก ประวัติการคัดกรอง 
verbal screening ซ้ําอีกครั้ง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงข้ออ่ืน ลงบันทึกใ น family folder และ OPD card จะดู
น้ําตาลสูง ภาวะอ้วน หรืออาการอ่ืน สูบบุหรี่ กินเหล้า บ่อยแค่ไหนวันหนึ่งแค่ไหน ชอบกินอะไรเป็นพิเศษ ออก
กําลังกายหรือเปล่า ทํางานอะไร อาชีพอะไร กลางวันหรือกลางคืน จะอธิบายว่าจะเกิดเบาหวานได้อย่างไร 
เพราะอะไรจึงเกิดเบาหวาน หลักจาก นั้นเจาะ DTX อีก 1 เดือน จากนั้นอีกครั้งตอน 3 เดือน แต่เราจะบอกว่า
สิ่งที่คุณต้องกลับไปทําอะไร เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยง จากนั้นส่งให้แพทย์และนัด
ฟังผล  กิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงโดยทําเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทุก 2 เดือนต่อรุ่น   และกิจกรรม
โครงการรณรงค์  สรุปเป็นผังดังนี้ 

verbal screening         
          

Dtx         BP         

                      

     

FBS

126 101-125

                                DTX     BP     1        3      
    2                                            
                         

BP

        139 89 

120 80 - 139 89 
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กระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม.โดย รพสต. เรื่อง โรคDMHT    

การรักษาและการปูองกันฟื้นฟู ของโรคเรื้อรังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อสม. เป็นกําลังสําคัญอย่างมากต่องาน
สาธารณสุขทุกด้าน จากการสนทนากลุ่มที่รพสต .แห่งหนึ่งและการประชุมร่วมระหว่าง ศูนย์วิชาการกับ สสจ . 
รพ . และ รพสต . พบว่า กระบวนการพัฒนา อสม . เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สรุปได้ว่า 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม . ได้แก่ การประชุมประจําเดือนแล้วพูดแทรกเรื่องความรู้ การไปร่ วม
อบรมกับสสจ . หรือ ศูนย์วิชาการท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้จัด การไปศึกษาดูงาน  แต่หาก รพสต .เองเป็นผู้พัฒนา กลุ่ม 
อสม. เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จะมีเพียงการแทรกเนื้อหาในการประชุมประจําเดือน และวาระ
พิเศษ เช่น โครงการ หรือ การอธิบายงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีประเด็น
เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กล่าวได้ว่า การพัฒนาเป็นแบบ on the job training พบน้อยมาก
ที่จะมีการพัฒนา อสม . โดย รพสต . ที่เป็นวิธีการ จัดการความรู้ การอภิปรายเฉพาะกรณี หรือ conference 
การนําเสนอผลการดําเนินงาน การระดมสมอง เป็นต้น    

2.แบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง ส าหรับ อสม.และรพสต. 

สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ร่วมกับอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการเกิดโรคเบาหวา น และความดันโลหิต 
เพ่ือพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดจุดมุ่งหมายได้แบบสอบถามที่สามารถชี้ชัดปัญหาสุขภาพได้ตรงจุด เพ่ือ
ผลลัพธ์คือการดําเนินงานลดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในพื้นที่ แบบสอบถามที่ได้จากการพัฒนานี้เป็น
เครื่องมือที่เหมาะสําหรับ รพ .สต.และ อสม . ใช้ในการดําเนินงานค้นหาสาเหตุความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ
ความดันของกลุ่มเสี่ยง ซึ่งแบบสอบถามมีความง่าย สะดวก รวดเร็ว บ่งชี้สาเหตุของปัญหาสุขภาพประชาชนได้  

โดยก่อนหน้านี้แบบสอบถามได้ถูกร่างขึ้นมาและทดลองใช้ในครั้งแรกในพื้นที่ รพ .สต.มะค่า อ .เมือง 
นครราชสีมา ผลลัพธ์จากการทดสอบใช้แบบสอบถามพบว่า เป็นข้อคําถามท่ีง่ายและไม่เจาะลึกลงถึงพฤติกรรมที่
แท้จริงได้ จึงควรพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นอีกครั้ง  

ปัจจัยที่ร่วมกันพิจารณาในเวทีการจัดประชุม คือทบทวนองค์ความรู้พฤติกรรมในการดํารงชีวิต ที่มีส่วน
สัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวโยงกับภาวะสุขภาพในการเจ็บปุวยหรือเสี่ยงต่อการปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ได้แก่ 1) เพศ  2) อายุ  3) น้ําหนัก 4) พันธุกรรมหรือประวัติการปุวยของเครือญาติ 5) อาชีพ 6) อาหาร 7) 
การออกกําลังกาย 8) การสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9)ความเครียด และภาวะซึ มเศร้า สําหรับ
รายละเอียดแต่ละปัจจัยในการพิจารณาร่างแบบสอบถามมีดังนี้ 

ปัจจัยด้านเพศ : สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ต่อการเกิดโรคและการเจ็บปุวย 

ปัจจัยด้านอายุ : สามารถบ่งชี้กลุ่มอายุที่เจ็บปุวยมากสุด หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการปุวยเป็นโรคมากที่สุด 

ปัจจัยด้านน้ําหนัก : พิจารณาร่วมกับความสูงและเส้นรอบเอว (ค่า BMI, รอบเอวมาตรฐาน-ชายหญิง) 
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ปัจจัยด้านพันธุกรรมหรือประวัติการปุวยของเครือญาติ : บ่งชี้เครือญาติในสายเลือดเคยปุวยหรือไม่ 

ปัจจัยด้านอาชีพ : มีผลต่อรายได้ ความยากจน ความเร่งรีบ ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัย 

ปัจจัยด้านการบริโภคอาหาร : ความหวาน ความมัน ความเค็ม  

ปัจจัยด้านการออกกําลังกาย : ความถี่ในการออกกําลังกาย  

ปัจจัยด้านการสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ผลต่อการเกิดโรคโดยเป็นปัจจัยเสริมต่อการเป็นโรค
ในอนาคต 

ปัจจัยความเครีย ดและภาวะซึมเศร้า : ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การออกกกําลัง กาย การนอนหลับ 
กระบวนการเมตาบอลิคในร่างกาย ฯลฯ 

สรุปข้อคําถาม หรือเนื้อหาที่จะนําใส่ในแบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ของประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ได้เป็น 4  ส่วนหลักๆ ดังนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ เบอร์ติดต่อ ประวัติการเจ็บปุวย 
2.ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 2.1 อุปนิสัยในการรับประทานอาหาร  แบ่งประเภทของอาหารได้แก่ความหวาน  ความเค็ม ประเภท
ไขมัน ประเภทเผ็ด ประเภทเปรี้ยว 

- ประเภทความหวาน กําหนดสเกลเป็น กินหวานมาก กินค่อนข้างหวาน กินหวานน้อย กินไม่
หวาน 

- ประเภทความเค็ม กําหนดสเกลเป็น กินเค็มจัด กินค่อนข้างเค็ม กินเค็มน้อย ไม่กินเค็ม  
- ประเภทไขมัน กําหนดสเกลเป็น กินมันมาก/ไขมันมาก กินมัน/ไขมัน  กินมันน้อย/ไขมันน้อย  

ไม่ชอบกินอาหารมัน 
- ประเผ็ด กําหนดสเกลเป็น กินอาหารเผ็ดมาก กินอาหารค่อนข้างเผ็ด กินอาหารเผ็ดน้อย ไม่

ชอบกินอาหารเผ็ด 
- ประเภทความเปรี้ยว กําหนดสเกลเป็น กินอาหารเปรี้ยวจัด กินอาหารค่อนข้างเปรี้ยว กิน

อาหารเปรี้ยวน้อย ไม่ชอบกินอาหารเปรี้ยว  
2.2 โดยปกติท่านรับประทานอาหารเหล่านี้หรือไม่ 

- ขนมรสหวาน ยกตัวอย่างประเภทขนมเช่น ทองหยิบ ตะโก้ มันเชื่อม ผลไม้เชื่อม แกงบวด 
กล้วยบวชชี พร้อมถามความถ่ีในการรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- ผลไม้รสหวานจัด เช่น ลําไย เงาะ กล้วย มะม่วงสุก มะละกอสุก ถามความถี่ในการ
รับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- เครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ําหวาน น้ําอัดลม กาแฟ โอวัลติน น้ําผลไม้ ถามความถี่ในการ
รับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 
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- เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ สาโท น้ําตาลเมา ถามความถ่ีในการรับประทาน 
กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- อาหารที่มีไขมันมาก เช่น หมูสามชั้น เนื้อติดมัน หนังไก่ ขาหมู ถามความถ่ีในการรับประทาน 
กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- อาหารที่มีคลอเลสเตอรอลสูง เช่น หอยนางรม สมองหมู ปลาหมึก กุ้ง เครื่องในสัตว์ ไข่นก
กระทา ไข่แดง ถามความถี่ในการรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน  

- อาหารที่ปรุงด้วยน้ ามันมาก เช่น อาหารทอด-ชุบแปูงทอด อาหารผัด ไข่เจียว ปาท่องโก๋ ถาม
ความถี่ในการรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- อาหารที่ใส่กะทิ เช่น แกงกะทิต่างๆ น้ํายากะทิ ขนมหวาน ข้าวเหนียวมูน ถามความถ่ีในการ
รับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- อาหารที่มีรสเค็มจัด เช่น ปลาเค็ม ผักดอง ผลไม้ดอง ส้มตํา พริกเกลือ น้ําปลาหวาน น้ําพริก 
ถามความถี่ในการรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน  

- อาหารแปรรูป เช่น หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูแผ่น หมูหยอง เนื้อแห้ง ถามความถ่ีใน
การรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- อาหารแปรรูป เช่น หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูแผ่น หมูหยอง เนื้อแห้ง ถามความถ่ีใน
การรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณที่รับประทาน 

- ขนมอบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอด ฮานามิ โปเต้ ถามความถี่ในการรับประทาน กี่ครั้งต่อสัปดาห์ 
ปริมาณที่รับประทาน 

2.3 โดยปกติเมื่อท่านกินก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ราดหน้า มักปรุงรสเพ่ิมหรือเติมเครื่องปรุงหรือไม่ ได้แก่ 
  น้ําตาล น้ําปลา น้ําส้ม พริก อื่นๆ จํานวนกี่ช้อน หรือไม่ปรุงเพ่ิม  
2.4 โดยปกติท่านใช้เครื่องปรุงเหล่านี้ในการประกอบอาหารหรือไม่ ได้แก่ ผงชูรส ซุปก้อน ผลงปรุงรส 

 ซอส ซีอ้ิว น้ํามันหอย หรือไม่ใช้ทั้งสองอย่าง 
2.5 โดยปกติบนโต๊ะอาหารของท่านจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นประจําหรือไม่ พริกน้ําปลาหรือขวดน้ําปลา  

น้ําพริก ไม่มีเลยทั้งสองอย่าง 
2.6 โดยปกติท่านใช้น้ํามันชนิดใดประกอบอาหาร ได้แก่น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันปาล์ม น้ํามันหมู/ไก่ หรือ 

อ่ืนในการประกอบอาหารประเภท การผัดต่างๆ การทอด การเจียวไข ่
2.7 โดยปกติท่านรับประทานอาหารกี่ม้ือ ได้แก่ มื้อเดียว สองมื้อ สามม้ือ หรือมากกว่า 
2.8 โดยปกติท่านรับประทานอาหารมื้อใดในปริมาณมากที่สุด โปรดเรียงลําดับ 
2.9 โดยปกติในหนึ่งอ่ิมของท่าน ท่านรับประทานอาหารปริมาณเท่าใด ได้แก่ข้าวสาย ข้าวเหนียว  

ขนมจีน 
2.10 โดยปกติท่านมีกิจวัตรประจําวันอย่างไร เช่น นอน ซักผ้า ถูบ้าน ทําอาหาร ดูทีวี ดํานา ทํางาน ใช้ 
   เวลาเท่าใด หน่วยเป็นชั่วโมงและนาที 
2.11 โดยปกติท่านออกกําลังกายที่นอกเหนือจากการทํางานหรือไม่ อย่างไร เวลาเท่าใด หรือไม่ได้ออก 

กําลังกาย 
2.12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาน้ําหนักของท่านเป็นอย่างไร ลดลง หรือเพ่ิมข้ึน หรือเท่าเดิม พร้อมระบุใน 

หน่วยกิโลกรัม 
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2.13 ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ปริมาณเท่าใดต่อวัน หรือเลิกสูบแล้ว หรือไม่สูบ  
3.ข้อมูลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ข้อมูลน้ําหนัก , ส่วนสูง , ดัชนีมวลกาย , ความดัน , ระดับน้ําตาลในเลือด , ระดับไขมันในเลือด , คลอ
เลสเตอรอล, เอ็ชดีแอล คลอเลสเตอรอล, แอลดีแอล คลอเลสเตอรอล 

4.บรรยายสรุปผลการสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 สรุปเนื้อหาโดยคร่าว ให้ทราบถึงประเด็นความเป็นมาของการเป็นผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน 
ระดับบุคคล พฤติกรรมเสี่ยง และผลการตรวจร่างกาย 

 3.แนวทางการจัดการข้อมูล(MIS)จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม.และรพสต.  

 แบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรค DM HT ในกลุ่มเสี่ยงสําหรับ อสม . และ รพ.สต. ที่ได้จากการ
พัฒนาแล้ว นํามาสู่กระบวนการจัดการข้อมูล (MIS) เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านเครื่องมือในการดําเนินงาน
ออกมาใช้ การจัดการข้อมูลเพื่อให้เห็นลําดับขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจน ผลจากการประชุมสังเคราะห์ร่วมกัน
ระหว่างสํานักงานปูองกันควบคุมโรค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนที่เป็นเครือข่าย โดยวิเคราะห์แนวทางการจัดการข้อมูลจากการใช้แบบสอบสวนฯ พบว่า ปัจจัย
แห่งความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือลดโรคเบาหวาน ความดัน ต้องอาศัยองค์ความรู้ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
งบประมาณ และความร่วมมือของประชาชน 
 การจัดการด้วย 3 กลไกลการประสานให้เกิดผลสําเร็จ ได้แก่ 
1) ทีมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทําหน้าที่ด้านการรักษาผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อ 
2) เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ อสม . ทําหน้าที่คัด

กรองกลุ่มเสี่ยง ติดตามเฝูาระวัง การดําเนินของโรค รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นําไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม 

3) ประชาชน  การดําเนินงานจะไม่ประสบผลสําเร็จถ้าประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะ
นําไปสู่การปฏิบัติตนเช่นเดิม หรือไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีถูกต้องได้  

แนวทางการจัดการข้อมูล (MIS)  
1. การรวบรวมข้อมูล :  เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลจากหน่วยประชากรที่สนใจ เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่ม

เสี่ยงด้วยระบบ “การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรค” เปูาหมายการคัดกรองคือประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป โดยมีข้อมูลอื่นประกอบได้แก่ 

- มีค่าความดันโลหิตสูง ค่าความดัน ≥120-139/80-89 mmhg  (จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง)  
- มีค่าระดับน้ําตาลในเลือด  100-125mg%  อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (126 mg% ขึ้นไป จัดอยู่ในกลุ่ม
ปุวย) 
-ค่า BMI ≥ 25  
-รอบเอวที่เกินมาตรฐาน (มาตรฐาน ชาย 90 ซ.ม. หญิง 80 ซ.ม.) 
-ประวัติทางพันธุกรรม (มีญาติสืบสายเลือดปุวยด้วยโรค DM HT) 
-มีระดับไขมันในเลือดสูง 
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ขั้นตอนของการคัดกรอง ประกอบไปด้วย 1) การใช้แบบสอบถามคัดกรอง 2) การตรวจทาง  
ห้องปฏิบัติการ 

2.  การประมวลผลข้อมูล  : ผลที่ได้จากการคัดกรอง เมื่อนําข้อมูลมาประมวลผล สามารถแยกประชากร
ออกเป็นกลุ่มต่างๆได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มปุวย กลุ่มเสี่ยง  

3. การจัดการข้อมูล : เมื่อได้ข้อมูลจากการประมวลผลแล้ว (สารสนเทศ ) ก็จะนําข้อมูลเข้ากระบวนการ
ดําเนินงานขั้นต่อไป กลุ่มประชากรที่สนใจคือกลุ่มเสี่ยง โดยมีกิจกรรมคือ การสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรค 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล : เป็นการระบุสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ เช่นพฤติกรรมที่นําไปสู่การเกิดเป็นโรค 

5. การนําข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ : นําข้อมูลเข้าสู่เวทีการประชุมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักใน
ปัญหา และพัฒนาสู่การเริ่มดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือการลดโรคที่เหมาะสม 
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แผนผังแนวทางการจัดการข้อมูล(MIS) 
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4.รายงานผลลัพธ์สัดส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงท่ีป่วยเป็นโรค DMHT ในพื้นที่ด าเนินการ 

การดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค DM HT อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง 
รพ.สต.และ อสม.ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 ในส่วนผลลัพธ์สัดส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ปุวยเป็น โรค DMHT ในพ้ืนที่
ดําเนินการยังไม่สามารถรายงานผลได้เนื่องจากโครงการฯ ได้อบรม อสม. และ รพสต. เพ่ือทําความเข้าใจสิ่งที่จะ
ดําเนินการร่วมกัน นั้น ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งในคราวนั้น ได้มีข้อตกลง ดังนี้  

1.พ้ืนที่ดําเนินการ ประกอบด้วย รพสต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รพสต.เชื้อเพลิง อ .ปราสาท จ .
สุรินทร์  รพสต.มะค่า อ.เมือง  จ.นครราชสีมา และ รพสต.ดอนมนต์  อ.สะตึก  จ.บุรีรัมย์   บุคลากรที่
ดําเนินการ เจ้าหน้าที่ รพสต . เป็นพี่เลี้ยง  อสม . เป็น นักสืบลงสอบสวนคนที่เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงสูง ตามผังการ
ดําเนินงาน ที่ได้แสดงในข้อ  แนวทางการจัดการข้อมูล (MIS)  

2.ดําเนินการสอบสวนหาความเสี่ยงในคนกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง น้ําตาลเจาะ 
Dtx หรือ FBS 100-125mg% BP ≥120-139/80-89 mmhg หรือ case ที่น่าสนใจ นําไปสู่การแก้ไขใน
รายบุคคลและครอบครัว ชุมชน  

3.สคร.และศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกับ สสจ. ติดตาม นิเทศ เสริมพลังการดําเนินงาน 

4.สรุปผลการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ ต่อ สสจ. และ สคร.ตามลําดับ 

   

สรุป 
การดําเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระดับตําบลในการสอบสวนความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ประจําปีงบประมาณ 2557   เพ่ือทบทวน องค์ความรู้การปูองกัน
โรค รูปแบบ/วิธีการปูองกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค และกระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม อสม .โดยรพสต. 
เรื่องโรคDMHT  และเพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการข้อมูล(MIS) จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม.และรพสต. โดยมี 
แบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรคDMHTในกลุ่มเสี่ยง สําหรับ อสม.และรพสต.เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน ในท้ายสุดสามารถลดสัดส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ให้ปุวยเป็นโรค DMHT ลง 2%  จึงขอสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

องค์ความรู้การปูองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  พบว่า หน่วยบริ การสาธารณสุขใน
เขตบริการท่ี 9 ส่วนใหญ่มีองค์ความด้านการดูแลรักษาในกลุ่มปุวยมากกว่าในเรื่องการปูองกันควบคุมโรค
โดยเฉพาะความเชื่อมโยงสู่ชุมชน รูปแบบการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทําได้ค่อนข้างดี 
แตกต่างในรายละเอียดตามพ้ืนที่ ใช้แนวทางของกรมควบคุมโรคเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีรูปแบบ/วิธีการปูองกันกลุ่ม
เสี่ยงไม่ให้เกิดโรค เริ่มต้นจาการคัดกรองที่ใช้แบบคัดกรองที่เป็น verbal screening  เจาะน้ําตาล  FBS  และวัด
ความดันโลหิต  พอได้กลุ่มเสี่ยงจะให้คําแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พูดคุยเป็นแบบ จนท .กับคนไข้ตัวต่อตัว 
เล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็น ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างทีละคน ค่อยๆ และบางครั้งเป็นกลุ่ม นัด  อีก 1 
เดือน   3 เดือน ตรวจตรวจเลือดครบ 1 ปี ส่วนในชุมชนมีกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงโดยทําเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทุก 2 เดือนต่อรุ่น   และกิจกรรมโครงการรณรงค์   กระบวนการพัฒนาศักยภาพในกลุ่ม 
อสม .โดย รพสต . เรื่อง โรค DMHT ได้แก่ การแทรกเนื้อหาในการประชุมประจําเดือน และวาระพิเศษ เช่น 
โครงการ หรือ การอธิบายงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีประเด็นเก่ียวกับ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กล่าวไ ด้ว่า การพัฒนาเป็นแบบ on the job training พบน้อยมากที่จะมี
การพัฒนา อสม . โดย รพสต . ที่เป็นวิธีการ จัดการความรู้ การอภิปรายเฉพาะกรณี หรือ conference การ
นําเสนอผลการดําเนินงาน การระดมสมอง ดังนั้น สคร.๙ ร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์วิชาการและวิทย าลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครราชสีมา จึงได้จัดทําแบบสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อโรค DMHTในกลุ่มเสี่ยง  สําหรับ อสม .
และรพสต . ใช้ในการดําเนินงานค้นหาสาเหตุความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันของกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง
แบบสอบถามมีความง่าย สะดวก รวดเร็ว บ่งชี้สาเหตุของปัญหาสุขภาพประชาชนได้ ทดลองใช้กับพ้ืนที่ รพ .สต.
มะค่า อ .เมือง นครราชสีมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข จนสําเร็จ จํานวน 1 ชุด พร้อมคู่มือกา รใช้ แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ต่อจากนั้นได้จัดทําแนวทางการจัดการข้อมูล (MIS)จากแบบสอบสวนฯระหว่าง อสม .และรพสต . 
คัดเลือกพ้ืนที่นําร่อง และอบรมการใช้แบบสอบถาม ตามแนวทางการจัดการข้อมูล (MIS) การรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดการอย่างรูปธรรม เพ่ือสนับสนุนให้พื้นที่นําร่องได้ดําเนินการ เช่น การนําเสนอต่อผู้บริหาร
ของจังหวัด และเขต และจัดระบบการติดตามการดําเนินงาน ด้วยการจัดการความรู้ และเสริมพลังในพื้นที่ หาก
ผลการดําเนินการสามารถลดจํานวนผู้ปุวยได้ ร้อยละ2 จริง นับว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งที่ร่วมกันดําเนินงานของ
เขตบริการท่ี 9 ได้ 
 
เอกสารอ้าอิง 

1.วิชัย เอกพลากร. รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พ.ศ. 2551-2552  
พิมพ์ครั้งที่4 .กรุงเทพ : สถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

 2.สํานักระบาดวิทยา.รายงานการเฝูาระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. 2555 .กรุงเทพ : กรมควบคุมโรค. 
3. www.thaincd.com/document/file/download/.../NCD-210256.pptx    

 4.เอกสารประกอบการประชุม. www.dpck5.com/ 
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ภาคผนวก 
 
 

คู่มือการใช้ 
 

แบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้น 
ต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

 
ค าน า 

 
 การเก็บข้อมูลโดยใช้ “แบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงของประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยอาสาสมัครสาธารณสุข” มีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคของประชาชนแต่ละคน ซึ่งจะทําให้อาสาสมัครสาธารณสุขและ
บุคลากรทางสุขภาพมีแนวทางในการให้คําแนะนําและปรับพฤติกรรมสุขภาพของ “ผู้เสี่ยง” ไม่ให้กลายเป็น 
“ผู้ป่วย”  
 การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอบสวน และวิธีใช้แบบสอบสวนนี้ ให้ตรงกันของผู้ใช้ จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่ง เพราะจะทําให้ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์อย่างแท้จริง คู่มือนี้จะเป็นแนวทางให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง ในการสัมภาษณ์ การสังเกต 
และตรวจวัดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสอบสวน และช่วยไขข้อข้องใจในเบื้องต้น เมื่อพบ
ปัญหาระหว่างการใช้แบบสอบสวนดังกล่าวด้วย 
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รายการสอบสวน ข้อแนะน าในการสอบสวน 
 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 
วันที่เก็บข้อมูล ................................... ชื่อสถานบริการ ………………………………………………………. 
อําเภอ ...............................จังหวัด............................... ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์ .............................. 

 
ชื่อสถานบริการให้กรอกชื่อ รพ. /รพ.สต. 

 

 
1. ชื่อ-สกุล .............................................. อายุ...........ปี  เลขบัตรประชาชน ..................................... 
2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี ...................หมู่............ตําบล.....................อําเภอ..................จังหวัด ................... 

หมายเลขโทรศัพท์ (กรณีผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่มี ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของญาติที่ติดต่อได้).......... 
3. อาชีพ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
อาชีพ ระบุลักษณะงานที่ท า เช่น หาบขนมจีนขาย 
รับจ้างซักผ้า เย็บผ้าโหล ท างานโรงงานกะกลางคืน  
เพ่ือให้รู้ว่าการท างานมีการออกแรงมากเพียงใด หรือ
มีข้อจ ากัดการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างหรือไม่ 
 

 

 
4. ประเภทของผู้ถูกสัมภาษณ์   กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน   กลุ่มเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง 

     กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 

 
ประเภทผู้ถูกสัมภาษณ์นี้ ได้จากการคัดกรองมาก่อน
แล้ว เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะเป็นผู้ระบุให้ 
 

 

 
5. ประวัติการเจ็บปุวยอื่น ๆ (ถ้ามี) ......................................................................................... 

 

 
ส่วนนี้ให้บอกโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นอยู่ เช่น โรคไต ไขมัน
สูง โรคเกาต์ ลมชัก มือสั่น ตับอักเสบ มะเร็ง อัม
พฤกษ์ อัมพาต หรืออ่ืน ๆ  
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รายการสอบสวน ข้อแนะน าในการสอบสวน 
 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
1. โดยปกติท่านมีอุปนิสัยการรับประทานอาหารอย่างไร 

ประเภทความหวาน   เป็นคนกินอาหารรสหวานมาก,หวานจัด เป็นคนกินอาหารรสค่อนข้างหวาน 
 เป็นคนกินอาหารรสหวานน้อย             เป็นคนไม่ชอบกินอาหารรสหวาน 

 

ประเภทความเค็ม    เป็นคนกินอาหารรสเค็มจัด   เป็นคนกินอาหารรสค่อนข้างเค็ม 
 เป็นคนกินอาหารรสเค็มน้อย   เป็นคนไม่ชอบกินอาหารรสเค็ม 

 

ประเภทมัน/ไขมัน  เป็นคนกินอาหารมันมาก/ไขมันมาก  เป็นคนกินอาหารมัน /ไขมัน
ค่อนข้างมาก 

 เป็นคนกินอาหารมันน้อย/ไขมันน้อย  เป็นคนไม่ชอบกินอาหารมัน 
 

ประเภทเผ็ด        เป็นคนกินอาหารเผ็ดมาก   เป็นคนกินอาหารค่อนข้างเผ็ด 
 เป็นคนกินอาหารเผ็ดน้อย   เป็นคนไม่ชอบกินอาหารเผ็ด 

 

ประเภทความเปรี้ยว  เป็นคนกินอาหารเปรี้ยวจัด   เป็นคนกินอาหารค่อนข้างเปรี้ยว 
 เป็นคนกินอาหารเปรี้ยวน้อย   เป็นคนไม่ชอบกินอาหารเปรี้ยว 

 
ในข้อนี้ เป็นการถามเพ่ือให้วิเคราะห์ตนเอง หรือ
ความรู้สึกต่อตนเองว่า ตนเองมีพฤติกรรม หรือชอบ 
หรือเป็นคนอย่างไร อาจจะให้เทียบกับคนอ่ืน ๆ ก็ได้ 
เช่น “เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ทั่วไปแล้ว คิดว่าตัวเอง
ชอบอาหารรสชาติแบบไหน) 
 

 

2. โดยปกติท่านรับประทานอาหารเหล่านี้หรือไม่  
 ขนมรสหวาน เช่น ทองหยิบ ตะโก้ มันเชื่อม ผลไม้เชื่อม แกงบวด กล้วยบวชชี 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 

ข้อนี้เป็นการสอบถามพฤติกรรมการกินอาหารรส
หวาน ซึ่งเป็นอาหารที่ท าให้เกิดโรคเรื้อรัง ให้ผู้
สัมภาษณ์เติมชื่อของกินที่ผู้ถูกสัมภาษณ์กินโดยปกติ 
เท่าท่ีประมาณหรือนึกได้ ที่เข้าข่ายหรือใกล้เคียงกับ
ตัวอย่าง รวมทั้งบอกจ านวนครั้งและปริมาณที่พอ
มองเห็นได้ เช่น สังขยาฟักทอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ครั้งละประมาณครึ่งลูกขนาดเท่าฝ่ามือ) 
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รายการสอบสวน ข้อแนะน าในการสอบสวน 
 

หมายเหตุ 

 ผลไม้รสหวานจัด เช่น ลําไย เงาะ กล้วย มะม่วงสุก มะละกอสุก  
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 

ข้อนี้ให้ระบุประเภทผลไม้ที่รับประทาน บอกความ
บ่อยและปริมาณท่ีมองเห็นได้ เช่น เงาะ 5 ลูก  
มะละกอชิ้นพอดีค า 5 ชิ้น 
ถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ หากมีรสหวาน หมายถึงมี
น้ าตาลมาก ตามหลักการบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ี
ดี อาหารกลุ่มผลไม้ควรบริโภคไม่เกินวันละ 3-4 
ส่วน 

 

 เครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ําหวาน น้ําอัดลม กาแฟ โอวัลติน น้ําผลไม้ 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 
 

ระบุชนิดเครื่องดื่มที่มีรสหวาน หรือเติมน้ าตาล 
ตามหลักการบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี ใน 1 วัน
ควรบริโภคน้ าตาลให้น้อยที่สุดหรือไม่ควรเกิน 6 
ช้อนชา (24 กรัม)  

 

 เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ สาโท น้ําตาลเมา 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 
 

ระบุชนิดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์ให้
พลังงานสูง และส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยง 
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รายการสอบสวน ข้อแนะน าในการสอบสวน 
 

หมายเหตุ 

 อาหารที่มีไขมันมาก เช่น หมูสามชั้น เนื้อติดมัน หนังไก่ ขาหมู 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 

ระบุชนิดอาหารที่มีไขมันมาก   
อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์จะมีไขมันต่ า ไขมันปานกลาง
และไขมันมาก 1 ส่วนบริโภคจะให้พลังงานที่ต่างกัน 
การบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีควรบริโภคอาหาร
กลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ าวันละ 6 ซ้อนโต๊ะ 

 

 อาหารที่มีคลอเลสเตอรอลสูง เช่น หอยนางรม สมองหมู ปลาหมึก กุ้ง เครื่องในสัตว์ ไข่แดง 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 

ให้ระบุชนิดของอาหารที่มีคลอเลสเตอรอล เป็น
ตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัวและตีบตัน 
มีมากในไขมันสัตว์ 
ระดับคลอเลสเตอรอลรวมในเลือด (Total 
Cholesterol) ไม่ควรเกิน 200 mg/dl 
ใน 1 วันไม่ควรรับประทานอาหารที่มีคลอ
เลสเตอรอลเกิน 300 มก. 

 

 อาหารที่ปรุงด้วยน้ ามันมาก เช่น อาหารทอด-ชุบแปูงทอด อาหารผัด ไข่เจียว ปาท่องโก๋ 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 
 

ให้ระบุชนิด จ านวนและความบ่อยของการ
รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยน้ ามันมาก 
อาหารที่ปรุงด้วยการทอด ท าให้น้ ามันตกค้างใน
อาหารได้มาก โดยเฉพาะการชุบแป้งทอด หรือของ
ทอดที่ลอยบนน้ ามัน การบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี
ไม่ควรบริโภคน้ ามันพืชเกิน 5 ช้อนชา/วัน 
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รายการสอบสวน ข้อแนะน าในการสอบสวน 
 

หมายเหตุ 

 อาหารที่ใส่กะทิ เช่น แกงกะทิต่างๆ น้ํายากะทิ ขนมหวาน ข้าวเหนียวมูน 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 

ให้ระบุชนิด จ านวนและความบ่อยในการรับประทาน
อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ 
กะทิ มีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งใกล้เคียงกับไขมันที่ได้จาก
สัตว์ ซึ่งเมื่อรับประทานมาก ๆ จะท าให้คลอ
เลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น และจะท าให้ไขมันไปอุด
ตัวในหลอดเลือดจนเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน เป็นต้น เพ่ือป้องการเกิดโรค
ดังกล่าว ควรรับประทานอาหารที่มีกะทิเป็น
ส่วนผสมอยู่ให้น้อยลงและไม่บ่อยมากจนเกินไป 
 
 

 

 อาหารที่มีรสเค็มจัด เช่น ปลาเค็ม ผักดอง ผลไม้ดอง ส้มตํา พริกเกลือ น้ําปลาหวาน น้ําพริก 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครัง้ละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

 

ให้ระบุชนิด จ านวนและความบ่อยในการรับประทาน
อาหารที่มีรสเค็มจัด 
การรับประทานอาหารรสเค็ม เป็นการรับโซเดียมเข้า
สู่ร่างกาย ซึ่งท าให้ความดันโลหิตสูง และไตท างาน
หนัก  
การบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีควรรับประทาน
อาหารที่มีโซเดียมให้น้อยที่สุดหรือไม่ควรเกิน 
2,300 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบได้กับเกลือ 1 ช้อนชา 
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 อาหารแปรรูป เช่น หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูแผ่น หมูหยอง เนื้อแห้ง 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครัง้  ครั้งละประมาณ .....................................  

 
 

ให้ระบุชนิด จ านวนและความบ่อยในการรับประทาน
อาหารที่มีการแปรรูป 
อาหารแปรรูป มักมีรสเค็ม หรือมีโซเดียมสูงจากสาร
ปรุงแต่งต่าง ๆ ซึ่งท าให้ความดันโลหิตสูง และไต
ท างานหนัก การบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีควร
รบัประทานอาหารที่มีโซเดียมในน้อยที่สุดหรือไม่ควร
เกิน 2,300 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบได้กับเกลือ 1 ช้อน
ชา 
 

 

 ขนมอบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอด ฮานามิ โปเต้ 
1. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
2. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
3. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  
4. ………………....………….. สัปดาห์ละ ...... ครั้ง  ครั้งละประมาณ .....................................  

ให้ระบุชนิด จ านวนและความบ่อยในการรับประทาน
ขนมกรุบกรอบ 
อาหารจ าพวกขนมกรุบกรอบส่วนใหญ่มีคุณค่าทาง
โภชนาการน้อยมาก และเต็มไปด้วยสารอาหารที่เกิน
พอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อรับประทาน
ต่อเนื่องจะท าให้ไตท างานหนัก มีการเผาผลาญ
สารอาหารในร่างกายผิดปกติ มีความดันโลหิตสูง 
ไขมันผิดปกติ น้ าตาลผิดปกติ ร่างกายเกิดภาวะดื้อ
ต่ออินซูลิน 

 

3. โดยปกติเมื่อท่านกินก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ราดหน้า ข้าวราดกะเพรา มักปรุงรสเพ่ิมหรือเติมเครื่องปรุง
หรือไม่ 

 เติมน้ําตาล ........ ช้อน  เติมน้ําปลา ......... ช้อน  
 เติมน้ําส้ม .......... ช้อน  เติมพริก ......... ช้อน 

ให้ระบุจ านวนของเครื่องปรุงที่เติม 
การเติมเครื่องปรุงลงในก๋วยเตี๋ยว หรืออาหารจาน
เดียวมาก ๆ แสดงว่าเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดจะ
ท าให้ได้รับ น้ าตาล เกลือ และอ่ืน ๆ มากข้ึน  
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 อ่ืนๆ คือ ..........................  ไม่ค่อยปรุงเพิ่ม 
4. โดยปกติท่านใช้เครื่องปรุงเหล่านี้ในการประกอบอาหารหรือไม่  

 ผงชูรส    ซุปก้อน, ผงปรุงรสสําเร็จรูป, ซอส, ซีอ้ิว, น้ํามันหอย 
 ไม่ใช้เลยทั้งสองอย่าง  

ข้อนี้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัว 
ข้อค าถามนี้ต้องการทราบการบริโภคผงชูรสซึ่งมี
โซเดียมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกับเกลือ 
การบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีควรรับประทาน
อาหารที่มีโซเดียมให้น้อยที่สุดหรือไม่ควรเกิน 
2,300 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบได้กับเกลือ 1 ช้อนชา 
 

 

5. โดยปกติบนโต๊ะอาหารของท่านจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นประจําหรือไม่  
 พริกน้ําปลา หรือขวดน้ําปลา  น้ําพริก  ไม่มีเลยทั้งสองอย่าง 

 

ข้อนี้ต้องการทราบว่า รับประทานอาหารรสจัด หรือ
เติมความเค็มระหว่างรับประทานอาหารหรือไม่ 
การมีของเหล่านี้บนโต๊ะอาหารเป็นประจ า แสดงว่า
เป็นคนชอบกินเค็ม และมีโอกาสได้รับความเค็ม
มากกว่าการไม่มีของเหล่านี้บนโต๊ะอาหาร 
การบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีควรรับประทาน
อาหารที่มีโซเดียมให้น้อยที่สุดหรือไม่ควรเกิน 
2,300 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบได้กับเกลือ 1 ช้อนชา 
 

 

6. โดยปกติท่านใช้น้ํามันชนิดใดประกอบอาหาร  
6.1 การผัดต่างๆ   ใช้น้ํามันถั่วเหลือง  ใช้น้ํามันปาล์ม 
    ใช้น้ํามันหมู/ไก่  อ่ืนๆ .................................................. 
6.2 การทอด   ใช้น้ํามันถั่วเหลือง  ใช้น้ํามันปาล์ม 
    ใช้น้ํามันหมู/ไก่  อ่ืนๆ .................................................. 

น้ ามันแต่ละชนิดจะเหมาะกับการท าอาหารแตกต่าง
กัน เนื่องจากมีคุณสมบัติการทนความร้อน และการ
มีกรดไขมันอ่ิมตัวที่แตกต่างกัน 
การบริโภคน้ ามันพืชหรือน้ ามันสัตว์ 1 กรัม  
จะให้พลังงานเท่ากับ 9 kcal ดังนั้นกินน้ ามันอะไร 
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6.2 การเจียวไข่   ใช้น้ํามันถั่วเหลือง  ใช้น้ํามันปาล์ม 
    ใช้น้ํามันหมู/ไก่  อ่ืนๆ .................................................. 

หากกินมากเกินไปก็ท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึนได้
เหมือนกัน น้ ามันสัตว์มีเป็นกรดไขมันอิ่มตัว มีคลอ
เลสเตอรอลอีกด้วย จึงท าให้ระดับคลอเลสเตอรอล
ในเลือดสูงขึ้นได้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด  
ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ ามัน
มะพร้าวด้วยเนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณมาก
เช่นเดียวกันกับไขมันสัตว์ การบริโภคเพ่ือการมี
สุขภาพที่ดีไม่ควรบริโภคน้ ามันพืชเกิน 5 ช้อนชา/วัน 
 

7. โดยปกติท่านรับประทานอาหารกี่ม้ือ  
 มื้อเดียว เวลา ................................      2 มื้อ เวลา.................... และ ...................... 
 3 มื้อ เวลา ............................................ มากกว่า 3 มื้อ เวลา ..................................... 
 

ให้ช่องให้ระบุเวลา หมายถึง มื้อเช้า กลางวัน เย็น 
บ่าย ดึก  เช้าตรู่ หรืออ่ืน ๆ  

 

8. โดยปกติท่านรับประทานอาหารมื้อใดในปริมาณมากที่สุด โปรดเรียงลําดับ  
มื้อเช้า เป็นลําดับ ..........      มื้อกลางวัน เป็นลําดับ ..........    มื้อเย็น เป็นลําดับ .......... 

 

ให้เรียงล าดับ โดยมื้อที่กินปริมาณมากที่สุดเป็น
ล าดับ 1 รองลงมา เป็น 2 ,3 การรับประทาน
อาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสมตามช่วงเวลา จะท า
ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 

 

9. โดยปกติในหนึ่งอ่ิมของท่าน ท่านรับประทานอาหารปริมาณเท่าใด 
10. ถ้าเป็นข้าวสวย หนึ่งอ่ิมของท่านคือ ......... ทัพพี 
11. ถ้าเป็นข้าวเหนียว หนึ่งอ่ิมของท่านคือปั้นขนาดเท่ากับลูกปิงปอง ............ ลูก 
12. ถ้าเป็นขนมจีน หนึ่งอิ่มของท่านคือ ...................... จับ 
13. อ่ืนๆ ..................................................................................................................................... 

ให้กะปริมาณ ที่กินเป็นประจ าในแต่ละวัน หรือ
ปฏิบัติตามปกติ 
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14. โดยปกติท่านมีกิจวัตรประจําวันอย่างไร เช่น นอน ซักผ้า ถูบ้าน ทําอาหาร ดูทีวี ดํานา ทํางาน  
15. ช่วงเช้า .................................................. เป็นเวลาประมาณ ............... ชั่วโมง………….. นาท ี
16. ช่วงบ่าย ................................................. เป็นเวลาประมาณ ............... ชั่วโมง………….. นาท ี
17. ช่วงเย็น ................................................. เป็นเวลาประมาณ ............... ชั่วโมง………….. นาท ี
18. กลางคืน ................................................. เป็นเวลาประมาณ ................ชั่วโมง…………..นาท ี

 

ค าถามเพ่ือประเมินการออกแรงในการเผาผลาญ
พลังงาน ให้บันทึกการปฏิบัติประจ าวันที่บ่อยที่สุด 
หรือท าเป็นประจ า หากท าหลายอย่างในแต่ละ
ช่วงเวลาสามารถเขียนเพ่ิมได้ เช่น เช้าถูบ้าน 30 
นาที ซักผ้า 1 ชั่วโมง 
 

 

19. โดยปกติท่านออกกําลังกายที่นอกเหนือจากการทํางานหรือไม่  
 ออกกําลังกาย โดยการ .................................................................................................. 

ครั้งละ ............... นาที  จํานวน ........... ครั้ง/สัปดาห์ 
 ไม่ได้ออกกําลังกาย 

 
   

ออกก าลังกายหมายถึง การออกแรงที่ไม่ใช่การ
ท างาน หรือท างานบ้าน แต่เป็นกิจกรรมที่มี
เป้าหมายเพื่อการออกแรง ออกก าลัง เช่น แกว่งแขน 
เดินรอบสนาม วิ่ง ขี่จักรยาน กระโดดเชือก หรือเล่น
กีฬาชนิดต่าง ๆ สามารถระบุได้มากกว่า 1 อย่าง
หากปฏิบัติเป็นประจ า 
 

 

20. เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาน้ําหนักของท่านเป็นอย่างไร 
 ลดลง ........ กิโลกรัม  เพ่ิมข้ึน ........... กิโลกรัม  เท่าเดิม คือ ....... กิโลกรัม 

 

ให้เทียบน้ าหนักปัจจุบันกับปีที่แล้วว่า ลด หรือ
เพ่ิมข้ึนเท่าใด หากเท่าเดิม ให้ระบุน้ าหนักลงไป 
 
 

 

21. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ 
 สูบ  วันละ..............มวน  นาน...............ปี  ไม่สูบ  
 เลิกสูบมาแล้ว...............ปี 
 

จ านวนมวนบุหรี่ต่อวัน ให้ดูในช่วงปัจจุบัน /นานกี่ปี 
ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มสูบถึงปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 น้ําหนัก...............กิโลกรัม  ส่วนสูง....................เซนติเมตร  
 ดัชนีมวลกาย.........................กก./ม2     มีภาวะอ้วน ( > 25 กก./ม2) 
 รอบเอว.........................เซนติเมตร  ผิดปกติ (ชาย ≥ 90 ซม. หญิง ≥ 80 ซม.) 
 ความดันโลหิต  ครั้งที่ 1 ............................mmHg  ครั้งที่ 2.......................mmHg  
 เฉลี่ย.........................mmHg        ผิดปกติ (≥ 140 และ หรือ 90 mmHg)  
 ระดับน้ําตาลในหลอดเลือดฝอย......................mg%   ไม่ได้ตรวจ* 
*กรณีไม่ได้ตรวจ มีระดับน้ าตาลในเลือดฯ ที่ตรวจครั้งล่าสุด……………. mg% วันที่…………………….  
ผิดปกติ ( > 100 มล. mg%)     
 ระดับไขมันในเลือด  ไม่ได้ตรวจ*     
          ผลการตรวจ      ปกติ        ผิดปกติ 

 ไตรกลีเซอร์ไรด์ .....................มก./ดล.  ระบุผลการตรวจ     ปกติ      ผิดปกติ   
(ผิดปกติ = > 250 มก./ดล.)    

 คลอเลสเตอรอล.....................มก./ดล. ระบุผลการตรวจ     ปกติ      ผิดปกติ   
(ผิดปกติ => 200 มก./ดล.) 

 เอ็ชดีแอล โคเลสเตอรอล....................มก./ดล.ระบุผลการตรวจ     ปกติ      ผิดปกติ   
(ผิดปกติ ผู้ชาย =< 40 มก./ดล. ผู้หญิง =< 50 มก./ดล.)  

 แอลดีแอล โคเลสเตอรอล ..................มก./ดล. ระบุผลการตรวจ     ปกติ      ผิดปกติ   
(ผิดปกติ = > 100 มก./ดล.) 

(อสม. กรอกเท่าที่มีข้อมูล ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการต่อไป) 
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รายการสอบสวน ข้อแนะน าในการสอบสวน 
 

หมายเหตุ 

สรุปผลการสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ส่วนนี้ให้สรุปว่า สาเหตุที่ท าให้ผู้ที่เราสัมภาษณ์มี
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงคืออะไร เช่น “มีโอกาสเป็นความดันเพราะ
ชอบกินเค็ม” หรือ “อาจจะเป็นเบาหวานเพราะกิน
ผลไม้หวานมาก” รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้วยว่า 
“ควรลดการกินของทอดเพราะจะท าให้ไขมันใน
เลือดสูง และความดัน” 
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สรุปผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ  
อบรมจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค DM HT อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง  

รพ.สต.และ อสม. ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 " เมื่อ อสม. เป็นนักสืบ "วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 
2557 ณ  โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา   

 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม    26    คน 
 
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป       

1. เพศหญิง    23  คน (88.46%)   ชาย      3  คน (11.53 %) 
อายุ ระหว่าง     32 - 61 ปี    ( MODE  44  )   
 

ตําแหน่ง คน เปอร์เซ็นต์ 
อสม. 12 46.15 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 3 11.54 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 3 11.54 
ประธาน อสม. 2 7.69 
ไม่ระบุ 2 7.69 
นักวิชาการสาธารณสุข 1 3.85 
นายก อบต. 1 3.85 
ผอ.รพ.สต. 1 3.85 
สารวัตรกํานัน 1 3.85 
รวม 26 100.00 

 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด      

ระดับการศึกษา คน เปอร์เซ็นต์ 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 16 61.54 
ปริญญาตรี 6 23.08 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 11.54 
ไม่ระบุ 1 3.85 

ผลรวมทั้งหมด 26 100.00 
3. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานอยู่ท่ีหน่วยงาน    รพ. รพ.สต. สสจ. สสอ. อบต 

 4. ระยะเวลาในการทํางาน    ระหว่าง  2 - 35     ป ี
  
5. ท่านเคยเข้ารับการอบรม / ประชุมเกี่ยวกับโรค DM HT 

  ไม่เคย       6    คน (23.08%)                เคย      20      คน (76.92%) 
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ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประชุม  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับที่ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
1.1 ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว ค่ายสุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา 

5 
 (19.23%) 

18 
(69.23%) 

3 
(11.54%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1.2 เดินชม สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว พร้อมไกด์ นํา
ทาง อธิบาย การจัดการสวนน้ําบุ่งตาหลั่ว
เพ่ือสุขภาพ 

5 
 (19.23%) 

18 
(69.23%) 

3 
(11.54%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
1.3 อภิปราย“นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี

ระดับตําบลเรื่อง การจัดการกลุ่มเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดโรค DM HT” (นโยบายที่
ถ่ายทอดจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  สปสช.เขต 9 และเขตตรวจ
ราชการพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9) 

6 
(23.08%) 

16 
(61.54%) 

4 
(15.38%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1.4 อภิปราย ตัวอย่าง เรื่อง  การจัดการข้อมูล
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค DM HT (รพ.สต.หนอง
ชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์/ รพสต.จะเข้
หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา/ ตัวอย่างที่
น าเอา MIS ไปใช้ในงานอื่นๆ  พ้ืนที่ด่านขุน
ทด/โนนสูง) 

5 
(19.23%) 

14 
(53.85%) 

7 
(26.92%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1.5 บรรยาย ความรู้เรื่องโรค DM HT เพ่ือ
นําไปสู่การปูองกันไม่ให้ปุวยเป็นโรค DM 
HT โดย นายแพทย์ฤทธา  เลิศคุณรักษ์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

11 
(42.31%) 

14 
(53.85%) 

1 
(3.85%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1.6 ฝึกปฏิบัติเครื่องมือสําหรับ อสม. เพ่ือใช้
สอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อ โรค DM 
HT โดย  อ.วัชรินทร์  วงษาหล้า  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 

6 
(23.08%) 

7 
(26.92%) 

2 
(7.69%) 

1 
(3.85%) 

0 
(0%) 

วันที ่14 พฤศจิกายน 2557 
1.7 ฐานความรู้ การปูองกันโรค ด้วย อาหาร  

ออกกําลังกาย อารมณ์ บุหรี่ สุรา 

9 
(34.62%) 

15 
(57.69%) 

2 
(7.69%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
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ล าดับที่ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

(ฐานความรู้ที่ 1-4) 
1.8 อภิปราย การปูองกันโรค ด้วย อาหาร  

ออกกําลังกาย อารมณ์ บุหรี่ สุรา และการ
นําไปใช้ในการสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยง
ต่อ โรค DM HT 
โดย วิทยากร ฐาน 1-4 และ อ.วัชรินทร์  
วงษาหล้าผู้ดําเนินรายการ นางเปรมปรีดิ์  
ชวนะนรเศรษฐ์ สคร.5 นครราชสีมา 

7 
(26.92%) 

17 
(65.38%) 

2 
(7.69%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2. ความพึงพอใจด้านวิทยากร  
 การถ่ายทอดความรู้/การตอบข้อซักถามมี

ความชัดเจน  

6 
(23.08%) 

15 
(57.69%) 

5 
(19.23%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 มีเทคนิค /วิธีการนําเสนอ 
เนื้อหาที่เหมาะสม 

4 
(15.38%) 

18 
(69.23%) 

4 
(15.38%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการในการประชุม 
 สร้างบรรยากาศจูงใจทําให้การประชุม

น่าสนใจ 

9 
(34.62%) 

14 
(53.85%) 

3 
(11.54%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 

18 
(69.23%) 

16 
(61.54%) 

2 
(7.69%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 มีการใช้สื่ออุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม 6 
(23.0%) 

11 
(42.31%) 

9 
(34.62%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4. ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดประชุม/ที่พัก/อาหาร 
 มีความเหมาะสม สะดวก สะอาด สบาย 

บรรยากาศดี  

8 
(30.77%) 

15 
(57.69%) 

3 
(11.54%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5. ความพึงพอใจด้านการบริการ 
 การประสานงานของคณะทํางาน 5 

(19.23%) 
19 
(73.08%) 

2 
(7.69%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 การบริการ/การอํานวยความสะดวกต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่ 

8 
(30.77%) 

14 
(53.85%) 

4 
(15.38%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

6. ประโยชน์ที่ได้จากการประชุม 
 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การ

ประชุม 

1 
(3.85%) 

8 
(30.77%) 

17 
(65.38%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การ
ประชุม 

5 
(19.23%) 

19 
(73.08%) 

2 
(7.69%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5 
(19.23%) 

17 
(65.38%) 

4 
(15.38%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

7. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 5 
(19.23%) 

19 
(73.08%) 

2 
(7.69%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
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ตอนที่ 3.   3.1 สิ่งท่ีท่านได้จากการประชุมครั้งนี้  
-การประยุกต์เทคนิคการดําเนินงานกับเครือข่าย 
-การสอบสวนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเก็บข้อมูล 
-ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นกันเอง 
-ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก 
-ได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องเครื่องมือดําเนินการตัวใหม่(แบบสอบสวนความเสี่ยงโรคDM HT) 
-ได้ทราบนโยบายที่ถ่ายทอดจากกรมต่างๆ และสปสช.เขต 9 
-ได้มีแนวทางในการที่จะจัดงบประมาณในการสนันสนุนที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
-ได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ 
-ได้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในการซักประวัติ 
-ได้แนวคิด บทเรียน นโยบายปี58 Model พ้ืนที่ที่ดําเนินการได้ประสบผลสําเจ็จ 

3.2 สิ่งท่ีท่านจะน ากลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของท่าน 
- การสรุป การให้คําแนะนํา 
-จะนําความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปฏิบัติในครอบครัวก่อนและแนะนําชาวบ้านข้างเคียง  
-นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
-จะนําความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่ให้คนอื่นๆฟัง 
-ต่อยอด/นําข้อมูลที่ได้รับลงสู่ปัจเจกบุคคล 
-ถ่ายทอดความรู้โรค DM HT ให้กับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง 
-นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็ม แนะนําการออก
กําลังกายที่ถูกต้อง 
-นําความรู้ไปปรับปรุงชุมชน ลดโรคในชุมชน 
-นําความรู้ไปให้พ้ืนที่ได้ทดลองใช้ 
-แนะนําผู้ปุวยให้ปฏิบัติตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-ประสานกับ รพ.สต. นัดแกนนําระดับหมู่บ้านทําความเข้าใจในการเป็นนักสืบของหมู่บ้าน โดยนําร่องหมู่บ้าน 
และขยายผลต่อไป 
-ประสานเครือข่ายในการดูแลผู้ปุวยให้มากยิ่งขึ้น 
-ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
-ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่และปูองกันไม่ให้มีผู้ปุวยเพิ่ม 

3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุง   
-ควรขยายผลสู่ตําบล/พ้ืนที่อ่ืนๆมากยิ่งขึ้น 
-ควรเพิ่มเรื่องอารมณ์และความเครียดในแบบสอบถาม 
-ควรมีการจัดประชุมแบบนี้อีกเป็นประจําทุกปี 
-ควรให้จังหวัดพ้ืนที่นําร่องได้นําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
-ควรเพิ่มเวลาในกิจกรรมแต่ละฐานให้มากกว่านี้        
-การอบรมเกี่ยวกับการรับมอบนโยบาย ควรให้ท้องถ่ินได้เข้ารับรู้ด้วย 
-อยากให้ท่านที่เคยเข้าอบรมแล้วได้รําร่องและขยายผล 
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ก าหนดการ  
อบรมจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค DM HT อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง รพ.สต.และ อสม. ในพื้นที่

เครือข่ายบริการที่ 9 
 " เมื่อ อสม. เป็นนักสืบ " 

ณ  โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  
เวลา 14.00 - 14.10 น. - ลงทะเบียน  
เวลา 14.10 - 15.30 น. - ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ

รัชกาลที ่9   ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา 
เวลา 15.30 – 17.30 น. -เดินชม สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง

นครราชสีมา พร้อมไกด์ นําทาง อธิบาย การจัดการสวนน้ําบุ่งตาหลั่วเพ่ือ
สุขภาพ   

เวลา 17.30  น.   - รับประทาอาหารเย็นที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี  
อ.เมืองนครราชสีมา 

เวลา 19.30  น.   -เข้าท่ีพัก รร.ปัญจดารา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 9.00 – 9.10 น.  พิธีเปิดการประชุม โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร   

ผอ.สคร. 5 นครราชสีมา 
กล่าวรายงาน โดย นางรัตนาภรณ์  ฮิมหมั่นงาน  
รอง ผอ.สคร. 5 นครราชสีมา 

เวลา 9.10 – 10.30 น.     อภิปราย“นโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีระดับตําบลเรื่อง การจัดการกลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค DM HT”  
-นโยบายที่ถ่ายทอดจากกรมควบคุมโรค  
โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผอ.สคร.5  
-นโยบายที่ถ่ายทอดจากกรมอนามัย  
โดย ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
-นโยบายที่ถ่ายทอดจากกรมสุขภาพจิต   
โดย ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นครราชสีมา 
-นโยบายที่ถ่ายทอดจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
โดยผู้แทนกรมสนับสนุนบริการฯ 
-นโยบาย สปสช.เขต 9 นครราชสีมา  โดย อ.อรุณรัศม์  กุนา  
-นโยบายของเขตตรวจราชการพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9  
โดย ผู้ตรวจราชการเขต 9 
ผู้ดําเนินรายการ  นพ.ปฏิพันธ์  เสริมศักดิ์  สคร.5 นครราชสีมา 

เวลา 10.45 – 12.00 น. อภิปราย ตัวอย่าง เรื่อง  การจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค DM HT 
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 -รพสต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
 - รพสต.จะเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
 - ตัวอย่างที่นําเอา MIS ไปใช้ในงานอื่นๆ  พ้ืนที่ด่านขุนทด/โนนสูง 

ผู้ดําเนินรายการ  นพ.เอนก  มุ่งอ้อมกลาง รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 
เวลา 12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 -15.00 น.     บรรยาย ความรู้เรื่องโรค DM HT  

เพ่ือนําไปสู่การปูองกันไม่ให้ปุวยเป็นโรค DM HT 
    โดย นายแพทย์ฤทธา  เลิศคุณรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
เวลา 15.00 -16.30 น.    ฝึกปฏิบัติเครื่องมือสําหรับ อสม.  

เพ่ือใช้สอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อ โรค DM HT  
    โดย  อ.วัชรินทร์  วงษาหล้า  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 9.00 – 11.00 น.  ฐานความรู้ การปูองกันโรค ด้วย อาหาร  ออกกําลังกาย อารมณ์ บุหรี่ สุรา 
    ฐานความรู้ที่ 1 อาหาร   โดย  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
    ฐานความรู้ที่ 2 ออกกําลังกาย  โดย  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

ฐานความรู้ที่ 3 อารมณ์    โดย  ศูนย์สุขภาพจิตที่5 นครราชสีมา 
    ฐานความรู้ที่ 4 บุหรี่ สุรา   โดย  นางชาลิดา  โสรัตน์ 
สคร.5  
เวลา 11.15 –12.00 น.  อภิปราย การปูองกันโรค ด้วย อาหาร  ออกกําลังกาย อารมณ์ บุหรี่ สุรา  

และการนําไปใช้ในการสอบสวนหาสาเหตุการเสี่ยงต่อ โรค DM HT 
โดย วิทยากร ฐาน 1-4 และ อ.วัชรินทร์  วงษาหล้า   
ผู้ดําเนินรายการ นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์ สคร.5 นครราชสีมา    

เวลา 12.00 น.    -พิธีมอบใบประกาศ โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร   
ผอ.สคร. 5 นครราชสีมา 
ปิดการประชุม  

 
    หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.450 น. และ เวลา 14.45 – 15.00 น. 
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แบบทดสอบการอบรมโครงการ 
“การสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

ของประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยอาสาสมัครสาธารณสุข” 
ระหว่างวันท่ี 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
 

จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อละ 1 คําตอบ (20 ข้อ) 
 

1. ผู้รับบริการหญิง อายุ 40 ปี สูง 160 เซนติเมตร ควรมีน้ําหนักเท่าไรจึงจะถือว่าเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. 40 กิโลกรัม   × (ข.) 50 กิโลกรัม ค. 60 กิโลกรัม ง. 70 กิโลกรัม 
 

2. ผู้รับบริการชาย อายุ 50 ปี สูง 170 เซนติเมตร ควรมีน้ําหนักเท่าไรจึงจะถือว่าเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. 40 กิโลกรัม  ข. 50 กิโลกรัม  ค. 60 กิโลกรัม × (ง.) 70 กิโลกรัม 
 

3. คนท่ีมีภาวะอ้วน ต้องมีดัชนีมวลกายมากกว่าเท่าไร 
 ก. 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร   × (ข.) 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 ค. 27 กิโลกรัมต่อตารางเมตร   ง. 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 

4. ข้อใดคือค่าความยาวรอบเอวท่ีปกติของผู้ชายและผู้หญิง 
 × (ก.) ผู้ชาย ไม่เกิน   90 เซนติเมตร   ผู้หญิง ไม่เกิน   80 เซนติเมตร 

ข. ผู้ชาย ไม่เกิน   95 เซนติเมตร   ผู้หญิง ไม่เกิน   85 เซนติเมตร 
ค. ผู้ชาย ไม่เกิน 100 เซนติเมตร   ผู้หญิง ไม่เกิน   90 เซนติเมตร 
ง. ผู้ชาย ไม่เกิน  110 เซนติเมตร   ผู้หญิง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร 
 

5. ใครมีความดันโลหิตสูง 
 ก. นาง ก. มีความดันโลหิต 110/70 มิลลิเมตรปรอท 
 ข. นาง ข. มีความดันโลหิต 120/80 มิลลิเมตรปรอท 
 ค. นาย ค. มีความดันโลหิต 130/85 มิลลิเมตรปรอท 
 × (ง.) นาย ง.  มีความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
 

6. ค่าน้ําตาลในเลือดของบุคคลท่ีงดอาหาร 6-8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด ข้อใดถือว่าน้ําตาลในเลือด 
    สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก. นางมี มีค่าน้ําตาลในเลือด  96 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  

ข. นางดี มีค่าน้ําตาลในเลือด 116 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
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ค. นายปี มีค่าน้ําตาลในเลือด 116 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
× (ง.) นายลี มีค่าน้ําตาลในเลือด 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

7. บุคคลใดต้องการพลังงานจากสารอาหารวันละ 1600 กิโลแคลอร ี
 ก. ผู้ใช้แรงงาน    ข. นักกีฬา 
 ค. ชาย-หญิงวัยทํางาน   × (ง.) ผู้สูงอายุ 
 

8. ข้อใดไม่ใช่ปริมาณอาหารของบุคคลท่ีต้องการพลังงานจากสารอาหารวันละ 1600 กิโล
แคลอรี  

ก. ดื่มนมวันละ 1 แก้ว 
ข. รับประทานผักวันละ 6 ทัพพี 
× (ค.) รับประทานข้าว-แปูงวันละ 12 ทัพพี    
ง. รับประทานเนื้อสัตว์วันละ 6 ช้อนกินข้าว 
 

9. การรับประทานอาหารหมวดข้าว-แปูงในข้อใด ให้พลังงานเท่ากับรับประทานข้าวสุก 2 ทัพพี  
    (120 กรัม ให้พลังงาน 160 กิโลแคลอร)ี 
 ก. ขนมจีน 3 จับ (210 กรัม) 

× (ข.) ข้าวเหนียว 1 ทัพพี (70 กรัม) 
ค. วุ้นเส้นสุก 2 ทัพพี (120 กรัม) 
ง. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแห้ง 1 ห่อ (60 กรัม) 
 

10. การรับประทานอาหารหมวดข้าว-แปูงในข้อใด ให้พลังงานเท่ากับรับประทานข้าวสุก 1 ทัพพี  
     (60 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอร)ี 

× (ก.) มันเทศสุก 1 ทัพพี (60 กรัม) 
ข. ข้าวโพดสุก 1 ฝัก (130 กรัม) 
ค. เกาลัคคั่ว 40 เมล็ด (120 กรัม) 
ง. เมล็ดขนุนต้ม 10 เมล็ด (100 กรัม) 
 

11. ใน 1 วัน ควรบริโภคน้ําตาลให้น้อยท่ีสุด ไม่ควรเกินกี่ช้อนชา 
ก. 3 ช้อนชา (18 กรัม)    × (ข.) 6 ช้อนชา (24 กรัม) 

  
ค. 9 ช้อนชา(36 กรัม)    ง. 12 ช้อนชา (48 กรัม)  
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12. การรับประทานผลไม้ในข้อใดให้พลังงานมากที่สุด 
ก. ละมุด 6 ผล (240 กรัม) 
ข. ลําไย 18 ผล (240 กรัม) 
ค. องุ่น 12-16 ผล (220 กรัม) 
× (ง.) ขนุน 8 ยวงกลาง (240 กรัม) 
 

13. การรับประทานผลไม้ในข้อใดให้พลังงานน้อยที่สุด 
ก. กล้วยไข่ 2 ผล (80 กรัม) 
ข. กล้วยหอม 1 ผล (88 กรัม) 
× (ค.) แอปเป้ิล 1 ผลเล็ก (80 กรัม) 
ง. กล้วยน้ําว้า 2 ผลเล็ก (80 กรัม) 

14. การรับประทานอาหารกลุ่มไขมันในข้อใดให้พลังงานน้อยที่สุด 

× (ก.) กะทิ 4 ช้อนชา (7 กรัม)   
ข. เนย 4 ช้อนชา (20 กรัม) 
ค. น้ํามันพืช 4 ช้อนชา (20 กรัม)   
ง. คอฟฟี่เมต 4 ช้อนชา (20 กรัม)  
 

15. การรับประทานเมล็ดธัญพืชในข้อใดให้พลังงานเท่ากับรับประทานน้ํามันพืช 3 ช้อนชา (15 
กรัม ให้พลังงาน 135 กิโลแคลอรี) 

ก. ถั่วลิสง 20 เมล็ด 
ข. เมล็ดฟักทอง 2 ช้อนกินข้าว 
ค. เมล็ดทานตะวัน 1 ช้อนกินข้าว 
× (ง.) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 18 เมล็ด 
 

16. การทํากิจกรรมใดใน 1 ชั่วโมงใช้พลังงานมากท่ีสุด 
× (ก.) ถูพื้น 
ข. ขับรถ 
ค. ล้างรถ 
ง. เย็บผ้าโดยใช้จักรถีบ 
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17. อาหารข้อใดปริมาณ 100 กรัม จะมีปริมาณคลอเลสเตอรอลมากที่สุด (ใน 1 วัน ไม่ควร
บริโภค 
     อาหารท่ีมีปริมาณคลอเลสเตอรอลมากกว่า 300 มิลลิกรัม) 
 × (ก.) สมองหมู 
 ข. หอยนางรม     

ค. ปลาหมึกกล้วย 
ง. ไข่แดงของไข่ไก่  

18. ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณโซเดียมมากกว่า 2,300 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบได้กับ 

      เกลือกี่ช้อนชา 
 × (ก.) 1 ช้อนชา ข. 2 ช้อนชา  ค. 3 ช้อนชา  ง. 4 ช้อนชา 
 

19. ในน้ําอัดลม 1 ขวด (290 มิลลิลิตร) มีน้ําตาลกี่ช้อนชา 
ก. 4 ช้อนชา  ข. 7 ช้อนชา  × (ค.) 11 ช้อนชา ง. 15 ช้อนชา 

 

20. ข้อใดไม่ใช่คําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ปุวยท่ีมีความดันโลหิตสูง 
ก. ลดอาหารหวาน มัน เค็มจัด 
× (ข.) วัดความดันโลหิตทุก 6 เดือน 
ค. ควบคุมน้ําหนักไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ง. ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
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