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â¤Ã§¡ÒÃâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹
âÃ¤àºÒËÇÒ¹ã¹ªØÁª¹
(â´Â ¼È.´Ã.ÇÑÅÅÒ µÑ¹µâÂ·ÑÂ ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¤Ã×่Í¢‹ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃ´ÙáÅ
¼ÙŒ»†ÇÂàºÒËÇÒ¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³�) 

   โครงการโปรแกรมการปองกันโรคเบาหวานในชุมชน ไดรับทุนสนับสนุนจาก 

IDF  BR IDGES  สำน ั ก งานหล ั กประก ันส ุ ขภาพแห  งชาต ิ  ( สปสช . )  

และมูลนิธิเพื ่อพัฒนาการบริบาลผู ปวยเบาหวาน มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษา

ประสิทธิผลของการจัดการความรู ในการปองกันการเปนเบาหวานในกลุมเส่ียง 

โดยการเปรียบเทียบอุบัติการณของโรคเบาหวานในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

ใน 8 จังหวัด ไดแก นครนายก สมุทรสาคร นครราชสีมา นครพนม พิษณุโลก 

แพร นครศรีธรรมราช และตรัง ดำเนินการในชวงป 2555-2557 มีผลการศึกษา

และกระบวนการหลักที่นาสนใจ เหมาะสำหรับเรียนรูเพื่อนำไปปฏิบัติ สำหรับ

ผูสนใจสามารถนำไปปรับประยุกตใชประโยชนตอไป

4



   โครงการน้ีมีการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางในการสราง Interaction Program 

โดยจะนำเอาวิธีการปฏิบัติดี ๆ ที่มีอยู ในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกันแลวสรางเปน 

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : Group-based activities 7 หัวขอ คือ 

1. การตระหนักรูและเขาใจตนเอง 

2. การสรางความตระหนักและการมีสวนรวม 

3. การฟนฟูพลังทุนทองถิ่น เสริมวิถีชีวิตใหม 

4. การสรางความสุขจากภายในอันเกี่ยวโยงกับสุขภาพที่ดี 

5. การกินดี อยางมีสติ 

6. การมีชีวิตอยางกระฉับกระเฉง เบากาย ไรพุง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง
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ระยะเวลาของโครงการ 24 เดือน มีกลุมเสี่ยงที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 11,419 คน

¾ÄµÔ¡ÃÃÁªÕÇÔµãËÁ‹
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¹ÓÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´ŒÇÂ Participatory Learning

¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô

Catalog/ ¤Ù‹Á×Í
¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

µÅÒ´¹Ñ´¤ÇÒÁÃÙŒ



¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ÁÕ¡ÒÃ·Ó¤‹ÒÂ 3 ÇÑ¹ 
¤‹ÒÂ
ÇÑ¹·Õè
ãËŒ¡ÅØ ‹ÁàÊÕ ่Â§·Õ ่ à¢ ŒÒÃ ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ ä´ŒÃ Ù Œ¨ Ñ¡áÅÐà¢ŒÒã¨µ¹àÍ§ 
¼‹Ò¹¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ “¤¹ÊÕ่·ÔÈ” áÅÐÃÙŒ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¢Í§µ¹àÍ§ 
¼‹Ò¹¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁË¹ŒÒ¢ÒÇÍÂ‹ÒàºÒËÃ×ÍÍØ¡ÒºÒµ â´ÂãªŒáºº
»ÃÐàÁÔ¹¢Í§ Ê»Êª. 

ãËŒ¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§ÃÑºÃÙŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¢Í§âÃ¤àºÒËÇÒ¹ ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
àÊŒ¹·Ò§·Õ่äÁ‹ÂŒÍ¹¡ÅÑº ¡Ô¨¡ÃÃÁä»§Ò¹ÇÑ´ àÅ‹¹à¡Á à¡็ºáµŒÁ 
¡Ô¨¡ÃÃÁÍÒËÒÃÇ‹Ò§ ¡Ô¨¡ÃÃÁ Dance your fat off áÅÐ
¡Ô̈ ¡ÃÃÁªÕÇÔµã¹ÇÑ¹·Õà่ËÅ×ÍÍÂÙ‹ (¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ) ¾ÃŒÍÁ·Ñ§้ãËŒà¢Òä Œ́
µÑ้§à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§µÑÇàÍ§

ãËŒ¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµÍÂ‹Ò§¡ÃÐ©Ñº¡ÃÐà©§ ¼‹Ò¹¡ÒÃ
·Ó¡Ô̈ ¡ÃÃÁàºÒ¡ÒÂ äÃŒ¾Ø§ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÁÒµÒÁÊÑÞÞÒ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Ç§
ÊÑÞÞÒ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁµÒÁËÒ¤ÇÒÁªÍº ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃÍºÃÙŒÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ 
¡Ô̈ ¡ÃÃÁµÑ§้à»‡ÒËÁÒÂà¾×Í่à Ố¹µ‹Í ¡Ô̈ ¡ÃÃÁäÁ‹Â‹Í·ŒÍµ‹ÍÍØ»ÊÃÃ¤

1

¤‹ÒÂ
ÇÑ¹·Õè2

¤‹ÒÂ
ÇÑ¹·Õè3
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¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃÒÂà ×́Í¹
(¨Ó¹Ç¹ 6 à ×́Í¹) ÁṌ Ñ§¹Õé 
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à ×́Í¹·Õ ่2 
ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹ÍÒËÒÃá½§ 
(ä¢ÁÑ¹ ¹้ÓµÒÅ 
à¡Å×Í)

à ×́Í¹·Õ ่1
¡Ô¹ ṌÍÂ‹Ò§ÁÕ
ÊµÔã¹ªÕÇÔµ
»ÃÐ¨ÓÇÑ¹

à ×́Í¹·Õ ่3 
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢
¨Ò¡ÀÒÂã¹

à ×́Í¹·Õ ่4 
ÍÒËÒÃã¹ÇÑ¹·Õ่
äÁ‹àËÁ×Í¹à ỐÁ

à ×́Í¹·Õ ่6 
Wrap-up

à ×́Í¹·Õ ่5 
ÍÒËÒÃÅ§Á×Í·ÓàÍ§
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¡ÒÃµỐ µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
ÁÕ 2 ÃÐÂÐ ÃÐÂÐ 12 à´×Í¹áÃ¡¨ÐµÔ´µÒÁ 2 à´×Í¹µ‹Í 1 ¤ÃÑ้§ 
ÃÐÂÐ 6 à´×Í¹ËÅÑ§¨ÐµÔ´µÒÁ 3 à´×Í¹µ‹Í 1 ¤ÃÑ้§ â´Âáµ‹ÅÐ¤ÃÑ้§
¨ÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡¤×Í¡ÒÃãËŒ¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§»ÃÐàÁÔ¹µÑÇàÍ§Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ
à»ÅÕ ่Â¹á»Å§ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ áÅÐµŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§µÑÇàÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ 
â¤Ã§¡ÒÃ¨ÐÁÕ¡ÒÃà¡็º¢ŒÍÁÙÅ¾ÄµÔ¡ÃÃÁâ´ÂãªŒáººÊÍº¶ÒÁ
áÅÐ¡ÒÃ·Ó Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) 
·Ø¡ 6 à ×́Í¹ ÁÕ¡ÒÃà¨ÒÐàÅ×Í´µÃÇ¨ Lipid profile ·Ø¡ 6 à ×́Í¹ 
áÅÐÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ HbA1C ·Ñ้§µÍ¹¡‹Í¹à¢ŒÒáÅÐËÅÑ§à¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ 

Questionnaire:
Demographics, health history, BW, BP, waist circumference,
dietary patterns, physical activity and exercise, emotional 
management, sleep quality

à´×Í¹
0 6 12 18 24

¡ÒÃÇÑ´µÑÇá»Ã

áººÊÍº¶ÒÁ (Questionnaire)

75g OGTT

Lipid profile

HbA1C

CBC
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¼Å¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§´ŒÇÂ 75g OGTT ¢ŒÍÁÙÅ ³ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557

OGTT
11,449 (100%)

Abnormal
5,232 (45.7%)

IFG
1,409 (12.3%)

IGT
1,372 (12.0%)

IFG+IGT
1,009 (8.8%)

DM
1,442 (12.6%)

Normal 
6,217 (54.3%)

Normal, 54.3%

DM, 12.6%

IFG+IGT, 8.8%
IGT, 12.0%

IFG,
12.3%

¤ÇÒÁªØ¡¢Í§ÀÒÇÐ IFG, IGT, IFG+IGT, DM 
¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨ 75g OGTT

¼Å¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹



2h-PG
Total

Total 3,905 2,220 759 6,884

<140 140-199 =>200

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ÀÒÇÐ¹้ÓµÒÅã¹àÅ×Í´
ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¨Ò¡ FPG áÅÐ 2h-PG

Fasting <100 3,397 1,236 140 4,773

505 930 306 1,741

3 54 313 370

Plasma 100-125

Glucose =>126

¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅàº×้Í§µŒ¹

Prediabetes Diabetes
Miss-

diagnosed
cases

Diagnosed
cases

Diagnosed
cases

Miss-
diagnosed

cases
FPG 1,435 1,236

(46.3%)
370 446

(54.6%)

2,166 505 
(18.9%)

759 57 
(7.0%)

2,671 0 816 0

2-h PG

FPG+2h-PG

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ÀÒÇÐ¹้ÓµÒÅã¹àÅ×Í´
ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¨Ò¡ FPG áÅÐ 2h-PG
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Control

No 673 85.3 880 90.8

116 14.7 89 9.2

789 100.00 100.00969

0.62
(0.48,0.81)

<0.001

DM

Total

Intervention RR
(95%CI)

P-value

n % n %

Incidence of DM at Month 6

Control

No 382 82.3 718 90.1

82 17.7 79 9.9

464 100 100797

0.56
(0.42,0.75)

<0.001

DM

Total

Intervention RR
(95%CI)

P-value

n % n %

Incidence of DM at Month 12
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Control Intervention

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Incidence of diabetes

DM at Month 6

14.7

DM at Month 12

9.18 9.91

17.67

Control Intervention
Normoglycemia

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Percentage of participants with normal plasma glucose

Month 6 Month 12

39.11
44.67

34.48
28.26
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µÑÇÍÂ‹Ò§
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ

¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ



   การทำกิจกรรม “อ.อาหาร กินอยางมีสติ” เร่ิมท่ีการคัดกรองคนในจังหวัด 900 กวาคน 
โดยความชวยเหลือของสำนักงานผูอำนวยการโรงพยาบาลและเจาหนาท่ีหลากหลายฝายใน 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตอดวยการคัดคนกลุมน้ีใหไดคนท่ีเปน OGTT > 140-199 mg/dL
เพื่อที่จะไดคนที่เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานจริงๆ จากนั้นจึงมีการสอดแทรกโปรแกรม
การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ทั ้ง 7 หัวขอ ใหแกกลุ มเสี ่ยง
   นอกจากนี ้ย ังมีการทำกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

(â´Â ÀÞ.»ÃÒ³Õ ÅÑ¤¹Ò¨Ñ¹·âªµÔ àÀÊÑª¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ ¡ÅØ‹Á§Ò¹àÀÊÑª¡ÃÃÁ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã)

ÍÒËÒÃ : 
¡Ô¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ “ÊµÔ”
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หมายถึงการหักตนทุนชีวิตหากเลือกกินอาหารไมดี กิจกรรมนี้จะสื่อใหเขาตระหนักวา
การกินมีผลตอสุขภาพ โดยทางโครงการจะสอนเร่ืองการจัดสัดสวนอาหารโดยการผสมผสาน
ความรูเขาไปในเกมส จากนั้นจะใหเขาคิดเปนการบานวาอาหารในจานของเขาควรมี
องคประกอบอะไรบาง และเขาจะลดสิ่งใดลงบาง เชนการลดหวานมันเค็ม 

คือกิจกรรมการกินอาหารในวันพิเศษ เชน วันไปเท่ียว ไปงานแตง ไปงานบวช จะมีการจำลอง
สถานการณ 8 สถานการณ เพื่อใหวิเคราะหพฤติกรรมการกินของแตละสถานการณ

มีกิจกรรมตอไปนี้ เชน กิจกรรมเกมสลงเขง เปนอุทาหรณวาตองควบคุมอาหารใหพอดี 
กิจกรรมสองความเขาใจกับกองฉลากอาหาร กิจกรรมวิเคราะหเจาะรอยอาหารแฝง 
กิจกรรมทำนายรสชาติ หวานเค็ม มากนอย เปนการชิมรสชาติเค็มหวานแคไหนเรียกวา
พอดีดวยกิจกรรมแซบเวอร ตอบคำถามแบบซุบซิบพรึ่บพรั่บ 

มีสมุดบันทึกใหกลุมเส่ียง ถากินเทาเดิมใหดาว 1 ดวง กินดีกวาเดิมใหดาว 3 ดวง แตถากินแย
แจกลูกระเบิด 1 ดวง

¡Ô¨¡ÃÃÁ “µŒ¹·Ø¹ªÕÇÔµ”  

¡Ô¨¡ÃÃÁ “¡Ô¹´Õà¢ŒÒ»Ò¡” 

¡Ô¨¡ÃÃÁ “â»Ãá¡ÃÁÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹ÍÒËÒÃá½§” 

¡Ô¨¡ÃÃÁ “ÍÒËÒÃã¹ÇÑ¹·Õ่äÁ‹àËÁ×Í¹à´ÔÁ” 
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จะใหแตละกลุมนำไปวิเคราะหขอมูลรวมกันวาแตละเดือนมีงานบุญหรือมีวันสำคัญอะไร 
จะตองเจออาหารแบบไหนและจะวางแผนการปรับเปลี่ยนอาหารการกินลวงหนาอยางไร 
เชน เดือนกรกฎาคมมีงานเขาพรรษา ตองลดเส่ียงดวยการลดแกงกะทิ เนนผักผลไมมากข้ึน 
เดือนสิงหาคมมีงานวันแม วันสารทจีน ตองลดเสี่ยงเปลี่ยนจากการกินเคกเปนผลไม

¡Ô¨¡ÃÃÁ “á¨¡»¯Ô·Ô¹ 3 à´×Í¹” 

¡Ô¨¡ÃÃÁ “Å§Á×Í·ÓÍÒËÒÃàÍ§” 
กลุมเส่ียงจะไดลงมือทำอาหาร 2 คร้ัง 
ครั้งแรกเจาหนาที่จะจัดวัตถุดิบและ
เคร่ืองปรุงให โดยมีขอบังคับวาจะตอง
ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบกอนปรุง จากนั้นจะ
มีนักโภชนาการมาจดขอมูลปริมาณ
การชั่ง เพื่อนำไปวิเคราะหวาแตละ
เมนูเป นเมนูส ีอะไร แดง เหลือง 
หรือเขียว สวนการปรุงอาหารครั้งที่2 
จะมีการใหเงินเปนงบประมาณสำหรับ
นำไปซื ้อวัตถุดิบปรุงอาหารทีมละ 
1,000 บาท เพ่ือนำมาปรุง โดยเขียน
ปริมาณวัตถุดิบที ่ใชใหเจาหนาที ่
ไดรับทราบ จากนั้นปรุงอาหารให
กรรมการชิม 

16



กิจกรรม “อ.ออกกำลังกาย เรียนรูการใชชีวิตอยางกระฉับกะเฉง เบากาย ไรพุง” 
มีเปาหมายอยากใหกลุมเสี่ยงเรียนรู 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

(â´Â À¡.àÍ¹¡ ·Ð¹§ËÒÞ àÀÊÑª¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅÊÁà´็¨¾ÃÐÂØ¾ÃÒª¸ÒµØ¾¹Á ÍÓàÀÍ¸ÒµØ¾¹Á ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á)

ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ : 
àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµÍÂ‹Ò§¡ÃÐ©Ñº¡Ðà©§ 
àºÒ¡ÒÂ äÃŒ¾Ø§

1.  àÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐàÀ· / ª¹Ô´¢Í§¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ

2.  àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁË¹Ñ¡àºÒ¢Í§¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ 

3.  ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð 
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¡Ô̈ ¡ÃÃÁµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ
1.  àÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐàÀ· / ª¹Ô´¢Í§¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ

2.  àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁË¹Ñ¡àºÒ¢Í§¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ 

กอนเขากิจกรรมจะตองใหกลุมเสี่ยง
ไดเรียนรูตัวเองจากการทำกิจกรรม 
“คนสี่ทิศ” กอน เพื่อวิเคราะหวา
ตัวเองอยากออกกำลังกายหรือไม 
และที ่ผานมาออกกำลังกายหรือ
ออกแรง กลุ มเส ี ่ยงบางคนยัง
แยกไมออกวาแบบไหนเร ียก
ออกกำลังกาย แบบไหนเรียกวา
ออกแรง ดังนั้นจึงตองแยกแยะให
เขาใจ จากนั้นตองทำใหกลุมเสี่ยง
ตอบคำถามตัวเองใหได ว า
อยากออกกำลังกายแบบไหน 
โดยจะมีการบอกชนิดของการ
ออกกำลังกายใหรับรูวามีกี่ชนิด 

การออกกำลังกายตองพยายามทำใหไดอยางนอย 15-30 นาที มีการประเมิน
งายๆ เพื่อใหรูวาตอนนี้ออกกำลังกายหนักหรือเบา สามารถประเมินไดดวย
วิธีดังนี้ หากออกกำลังกายจนชีพจรเตนแรง หัวใจเตนแรง และมีความเหนื่อย 
เรียกวาออกกำลังกายหนัก 
แตถ าออกกำลังกาย
แลวยังสามารถพูดหรือ
รองเพลงได เรียกวา
ออกกำล ั งกาย เบา  
สวนวิธีการออกกำลังกาย
จะมีตั้งแตการเดินเร็ว 
ย่ำเทากับพื้น เตนแอโรบิค วิ่ง แตที่แนะนำคืออยากใหออกกำลังกายกันเปน
กลุมเพราะจะทำใหรูสึกมีแรง และเพื่อนยังสามารถชวยเชียรใหเรามีแรงฮึดได 
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3.  ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð 
โครงการจะมีการประเมินสมรรถนะ 4 เรื่องคือ หัวใจดี มีเอวกิ่ว พลิ้วดันดี พี่เดงดึ๋ง 
การประเมินหัวใจดี จะใหกลุมเสี่ยงเดินตั้งแตจุดแรกไปจุดสุดทายระยะทาง 15 เมตร 
ภายใน 6 นาทีวาสามารถเดินไดกี่รอบ จากนั้นจะมีการประเมินชีพจร ถาหากหัวใจดี 
ผูหญิงจะเดินได 16 รอบ ผูชายจะเดินได 19 รอบ ใน 6 นาที การทดสอบหัวใจดีอีก
วิธีคือการใช Step box ขึ้นลง 60 ครั้งตอนาที ทำ 3 นาที หรือหากไมใช Step box 
ก็สามารถใชวิธียกขาใหเขาอยูประมาณหนาขาแลวแตะเกาอี้ได แตผูสูงอายุ ผูที่มี
น้ำหนักมาก และผูที่มีปญหาขอเขาตองระมัดระวังหากจะใชวิธีนี้ 

โดยทางโครงการจะทำการประเมินเปนชวง ชวงแรกจะประเมินวารางกายแข็งแรงหรือ
ไมแข็งแรง ผานไป 1 เดือนจะมีการประเมินรอบเอววาเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากนั้น
ทุกหกเดือนจะมีการเจาะน้ำตาลในเลือดเพื่อดูผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวา
สามารถทำใหน้ำตาลในเลือดลดลงไดหรือไม

นอกจากนี้ยังมีการประเมินงายๆ ที่คุนเคยกันดี 
เชนการวัดดัชนีมวลกาย หรือ การวัดรอบเอว เปนตน 

การประเมินเอวก่ิว จะใหทดลอง Sit Up 1 นาที 
วาทำไดกี่ครั้ง
การประเมินพริ้วดันดี จะใหวิดพื้นดูวาสามารถ
ทำไดกี่ครั้ง 
การประเมินพ่ีเดงด๋ึง จะมีการทดสอบความออน
ตัวโดยการใหงอตัวไปเรื่อยๆ 
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   การประเมินอารมณของตัวเอง กลุมเสี่ยงควรจะประเมินตัวเองกอน โดยใช
กิจกรรมคนสี่ทิศ สวนการประเมินระดับชุมชนควรใหชุมชนไดประเมินตัวเอง
โดยการจัดประชาคม ทำ Swot analysis อยางงาย เพื่อใหเขารูวาเขามีจุดออน
จุดแข็งอยางไร ภาวะคุกคามของเขาคืออะไร เปนตน สวนตัวเจาหนาที่เองก็ตอง
ชวยเหลือกลุมเสี่ยงใหมีความสะดวกในการออกกำลังกาย เชนถาเขาไมมีสถานที่
ออกกำลังกาย เราก็ตองประสานให อปท.จัดหาสถานที่ให และตองผลักดันให
เกิดแผนประจำหมูบาน เพื่อใหชุมชนนั้นๆ มีสถานที่หรือมีเครื่องออกกำลังกาย
ประจำหมูบาน นอกจากนี้เจาหนาที่ยังตองจัดทีมเคลื่อนที่ดูแลดานอารมณให
กับกลุมเสี่ยง  

(â´Â ¸Ô´ÒÃÑµ¹� ¹Ô่Á¡ÃÐâ·¡ ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ Ã¾.Êµ.¢¹ÒÂ 
ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ)

ÍÒÃÁ³� : 
ÊµÔ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ ¤ÇÒÁ¤Ố áÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó 
ËÃ×Í»ÃÍ·ÍÒÃÁ³�
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   สวน รพ.สต.และ รพช.ตองประเมินตัวเอง โดยใชหลัก 3M2P ในการปรับความคิด
ของเรากอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Man ปรับความคิดความรูสึกของเจาหนาท่ี โดยใชหลักคนส่ีทิศเพ่ือใหรูวาจะตอง
ปรับตัวเขาหากลุมเสี่ยงอยางไร

   ในสวนของการทำกิจกรรมอื่นๆ กลุมเส่ียงท่ีเขารวมโครงการจะตองนำคำม่ันสัญญาท่ี
จะดูแลสุขภาพตนเองไปติดที่หนาตูเย็นหรือตูกับขาว เพื่อกระตุนและบอกตัวเองวา 
“ฉันตองทำได และตองทำตลอดไป” 
  

Material เปลี่ยนหอง Counseling ใหเปนหองสบายใจ สำหรับรับฟงเรื่องราว
ไมสบายใจของกลุมเสี่ยงหรือคนไข 

Money ตองประสานให อปท.สนับสนุนงบประมาณ (งบของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพชุมชน) 

Process เนนกระบวนการที่ใชความคิดเชิงบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

Participation ใหทุกสวนใชกระบวนการการมีสวนรวมและมีจิตใจท่ีจะรวมมือ

   â´ÂÊÃØ»¤×Í¡ÅØ‹ÁàÊÕ่Â§¨ÐµŒÍ§ ÃÙŒ¨Ñ¡µ¹àÍ§ àÅ็§ÅÙ¡ÃÐàºÔ´ §´à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡ÒÃ¡Ô¹ 
½ƒ¡ãËŒªÔ¹¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§ áÅÐ¼‹Í¹¤ÅÒÂÍÒÃÁ³�  ª×¹่ªÁ¡ÑºÊØ¢ÀÒ¾ Ṍ ¹ÓªÕÇÕÁÕÊØ¢ 
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   การสรางความตอเน่ืองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตองมีการเกาะติดกลุม อสม. 
เพราะกลุม อสม.คือคนที่มีรายชื่อและทะเบียนของกลุมเสี่ยง สามารถชวยติดตาม 
คืนขอมูลตางๆ ใหกับกลุมเส่ียงท่ีเขารวมโครงการได เพราะกลุมเส่ียงจะตองตามดูผล
ระดับน้ำตาลในเลือดของเขาตลอด เขาจะไดรูวาชวงน้ีระดับน้ำตาลปกติหรือไมปกติ 
แลวภายในกลุมเสี่ยงดวยกันเองจะมีการจับคู “บัดดี้” เพื่อคอยดูแลกัน เตือนกัน 
นอกจากนี้กลุมเสี ่ยงจะตองมีสมุดคูมือติดตัวไวดวย โดยในคูมือจะมีการบอก
รายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีความชัดเจนเปนข้ันเปนตอน  

   ในสวนของการคืนขอมูล จะมี
การบอกกลุมเสี่ยงวาการประเมิน
ในครั้งนี้ดีกวาครั้งที่แลวอยางไร 
จากนั้นจะมีการทำกิจกรรมฝาขีด
อันตราย เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ได ร ับร ู ผลการประเม ินต างๆ 
ซึ่งทำเปนคะแนนเอาไว เพื่อให
กลุมเปาหมายไดรับทราบ และ
เกิดแรงผลักดันในการชวยเพื่อน
ใหผานการประเมินครั้งตอไป 

   ÊÓËÃÑºÃÒ§ÇÑÅ·Ṏ่ ÐÁÍºà¾×Í่à»š¹¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒá¡‹¡ÅØ‹ÁàÊÕÂ่§·ÕÁ่Õ¼Å»ÃÐàÁÔ¹ Ṍ¡็¤×Í 
¡ÒÃá¨¡ÊÒÂÊÐ¾ÒÂÊÕàËÅ×Í§ µÔ´ÃÙ»ËÑÇã¨à¾×่ÍÊ×่ÍÇ‹Ò¤ÇÒÁ´Ñ¹´Õ¢Ö้¹ ¹้ÓË¹Ñ¡
áÅÐÃÍºàÍÇÅ´Å§áÅŒÇ «Ö่§¼ÙŒ·Õ่ä´ŒÃÑºÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¡็¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨·Õ่
à¢ÒÊÒÁÒÃ¶·Óä´Œ

(â´Â ÃÑª´Ò ¾Ô¾Ñ²¹�ÈÒÊµÃ� ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒª 
ÍÓàÀÍàÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ ¾ÔÉ³ØâÅ¡ áÅÐ ÀÞ.»ÃÒ³Õ ÅÑ¤¹Ò Ñ̈¹·âªµÔ àÀÊÑª¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ 
¡ÅØ‹Á§Ò¹àÀÊÑª¡ÃÃÁ âÃ§¾ÂÒºÒÅÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã)

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§ã¹
¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
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