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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โรคเบาหวานเปนปญหาที่สําคัญในพื้นที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ผูปวยเบาหวาน
จํานวนมากมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม และเกิดภาวะแทรกซอนตามมา การ
จัดบริการตรวจรักษาเฉพาะในโรงพยาบาล ทําใหเกิดความแออัดของผูปวยที่มาใชบริการ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูจากเจาหนาที่เพียงอยางเดียว ยงัไมสามารถแกไขปญหาพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของผูปวยเบาหวานได จึงทําใหเกิดปรับเปล่ียนโครงสรางและพัฒนาระบบบริการในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานมาโดยตลอด ประกอบกับในการทํางานแตละครั้งไดมีการสรุปบทเรียนจากการ
ทํางานเปนระยะ ทําใหเห็นวาปญหาและความตองการการดูแลผูปวยเบาหวานยังไมสามารถแกไข
ไดดวยระบบบริการที่เปนอยู จนเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานโดยเนนการใชศักยภาพของผูปวย
เบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานเขามารวมเปนเครือขาย  

ดังนั้นเพื่อเปนการเรียนรูกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหมูบานจัดการเบาหวาน  ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเขาวง โรงพยาบาลเขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ พรอมทั้งเกิดการสังเคราะหบทเรียน
เพื่อเปนแบบอยางของพื้นที่อื่น และนําไปสูการพัฒนาระบบรูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานโดย
ชุมชนมีสวนรวม จึงไดทําการวิจัยถอดบทเรียนและทําการสังเคราะหตามกรอบการสังเคราะหใน 5 

สวน ไดแก 1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 3) รูปธรรม 
การพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน (กลไก วิธีการ หรือลักษณะของกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน) 4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี (ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) และ  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
1.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 เปนการตอยอดประสบการณเดิมในการดูแลผูปวยเบาหวาน   โดยใชปญหาและ

ความตองการของผูปวยเบาหวานเปนตัวตั้ง  แมวาที่ผานมาจะมีการใหความรูแกผูปวยเบาหวานใน
หลายรูปแบบ ทั้งการใหความรูโดยรวมในคลินิกเบาหวาน การใหความรูเฉพาะกลุมที่มีระดับน้ําตาล
ในเลือดขึ้นสูง (180-200 mg/dl ขึ้นไป) โดยการจัดหองเรียนเบาหวาน การจัดกิจกรรมโรงเรียน
เบาหวาน และการจัดคายเบาหวาน แตก็ยังพบวาผูปวยเบาหวานยังคงมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
ทั้งในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการกินยา จากปญหาดังกลาวจึงมีการปรับ
โครงสรางและพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง  โดยเนนการหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูจนเกิด
เปนแนวทางของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

1.2 วิธีการทํางานขององคกรและภาคี 
 การปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง นอกจาก 

จะเนนการใหบริการคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ  เพื่อใหผูปวยเบาหวานสามารถเขาถึงบริการได
สะดวกรวดเร็วแลว และเกิดเปนเวทีที่ใหผูปวยเบาหวานและผูดูแลไดแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและ
รวมกันคนหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันแลว ยังเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งมีลักษณะของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนไดเขามา
มีสวนรวม นับตั้งแตการคนหาและคัดเลือกตัวแทนผูปวยเบาหวานในฐานะของผูใหญบานเบาหวาน 
และกํานันเบาหวาน ที่คอยติดตามชวยเหลือผูปวยเบาหวานในหมูบานตนเอง การให อสม. ไดเขา
มารวมเปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใหเรียนรู และ 
รวมใหการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน 

1.3 กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
 กระบวนการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก

ประสบการณตรงของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ที่ไดใหการดูแลผูปวยเบาหวานมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเรียนรูในลักษณะของเรียนรูไปแกไขปญหาไป โดยใชแนวทางการแกไขปญหา
การดูแลผูปวยเบาหวานดวยการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการ รวมกับการสรุปบทเรียนเปน
ระยะ จนเกิดการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวาน และการพัฒนาศักยภาพผูปวยเบาหวาน
และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน 

จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสรุปเปนภาพเสนทางการพัฒนานวัตกรรมไดดังนี้ 
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เสนทางกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหมูบานจดัการเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 เสนทางกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน” 

 

2. เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน   
2.1 ประชากรเปาหมาย 
 ประชากรเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรม แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) ผูปวย

เบาหวาน และ 2) ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ประกอบดวย ผูดูแลผูปวยเบาหวานซึ่ง
เปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอง ตัวแทนผูปวยเบาหวานในระดับหมูบานในฐานะของ
ผูใหญบานเบาหวาน ตัวแทนผูปวยเบาหวานในระดับตําบลในฐานะของกํานันเบาหวาน และ อสม.
ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน 

2.2 ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ 
 การสังเคราะหองคความรูในประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ ไดสะทอนถึงความ

ตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู โดยในสวนของ
ความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน พบวา โรคเบาหวานเปนปญหาที่สําคัญของพื้นที่ 
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและมีผูปวยมากถึงครึ่งหนึ่งที่มีปญหาภาวะแทรกซอน ผูปวยเบาหวานมีวิถีชีวิต
ที่ยากตอการควบคุมพฤติกรรมการกินอาหาร การออกกําลังกาย และการกินยา ประกอบกับการ
เขาถึงบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเขาวงซึ่งมีผูปวยจํานวนมากที่มาใชบริการ และตองเสีย
คาใชจายทั้งในดานการเดินทางและคาอาหาร นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากความเจริญในพื้นที่ ทีมี
แหลงบันเทิงและหองอาหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใชโทรศัพทมือถือ  ซึ่งนํามาสูปญหาคาใชจาย

2545 
พ.ศ.

2547 2548 2549 2550 

ปรับโครงสราง

ปรับบริการ

กิจกรรม         

ขอมูลเชิงประจักษ

• ผูปวยที่ควบคุมน้ําตาล
ไดไปรับการรกัษาที ่
PCU ใกลบาน
• ผูปวยที่ควบคุมไมได
และมีภาวะแทรกซอน
รักษาที่ ร.พ.

ผูปวย DM จํานวนมาก 
และมีภาวะแทรกซอน 

(ไต ตา มีแผลที่เทา)

• บรกิารที่ PCU ใกลบาน
• บรกิารที่ ร.พ.

• ทีมสหสาหิวชาชีพ 
ใหความรูผูปวย DM
• จัดหองเรียน DM     
(>= 200 mg/dl )

• จัดทีมสหวิชาชีพ 
(แพทย พยาบาล 
เภสัชกร นัก
โภชนาการ นัก
กายภาพบําบัด)

• สงแพทย  พยาบาล  
และเภสัชกรไปอบรม  
ความรูเรื่อง DM 

• เจาหนาที่ ร.พ.
ทุกคน เขาอบรม
ความรูเรือ่ง DM
ที่ ร.พ.

• ผูปวยตองการการดูแล
ที่ตอเนื่อง (ร.พ.-บาน)

• ผูเกีย่วของตองมีสวน
รวมชวยกนัดูแล และหา
วิธีการแกไขปญหา 

• ผูปวย DM จํานวนมาก
• ตองมารับบริการตั้งแตเชา
• ผูปวยทั่วไปไดรบับริการชา

• ผูปวยคุมน้ําตาลไมได
• ผูสอนรูสึกทอ 

• ผูสอนติด
ภารกิจอ่ืน 

• จัดหองเรียน DM        
(>= 180 mg/dl )

• PCU เขาวง รวมกบัแผนก  
OPD ใหการดูแลผูปวย DM

• จัดโรงเรยีนเบาหวาน 
(>= 180 mg/dl ) 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 
ติดตามนาน 6 เดือน
• ลงพื้นที่ติดตามรายที่
ควบคุมไมได

•  จัดโรงเรียน
เบาหวาน  
หลักสูตร 2 วัน 
แบบไมพัก 
ติดตามนาน  5 
เดือน

• ชวงแรกคุมน้ําตาลไดด ี
• ตอมาความสนใจดูแลสุขภาพลดลง 

• ตัวแทนตําบล
ตองการมีความรูใน
การดูแลผูปวยDM

• ผูปวยที่ผานอบรมยัง
ควบคุมน้ําตาลไมได 

• อบรมการเปน
พีเ่ล้ียงในการ
ดูแลผูปวย DM 

• จัดทํานวัตกรรม 

• อบต. 
สนับสนุน
โครงการ
อบรมดูแล
สุขภาพที่บาน 

• อบรมทบทวน
ความรูผูผาน
โรงเรยีนเบาหวาน
• รวมกลุมตั้งชมรม
คนมิกินหวาน
• กํานันเบาหวาน

• PCU เขาวง แยก
ใหบริการเฉพาะ
เขตรบัผิดชอบของ 
PCU 2 ตําบล

• ผูปวย DM จํานวนมาก
• ผูปวยมีปญหาการเดินทาง
• ตองการใหชุมชนมีสวนรวม
• เจาหนาที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น

• คลินิกเบาหวาน
ใกลบาน ใกลใจ
• ผูใหญบาน
เบาหวาน
• อาสาสมัครดูแล
ผูปวย DM
• อบรมการ
ชวยเหลือดูแล
ผูปวยเบาหวาน
• จัดคาย DM

• เวที
แลกเปล่ียน
เรยีนรู
• เผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกบั
DM
• ตลาดนัด
DM

• ตองการให
ชุมชนมีสวน
รวมในการ
ดูแลสุขภาพ

ที่บาน
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ของครอบครัวและปญหาความแตกแยกของครอบครัว และในสวนของรูปแบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ ไดชี้ใหเห็นรูปแบบการใน 4 ลักษณะ ไดแก 1) การดูแลรักษาทางคลินิกที่เปนการ
ตรวจรักษาโรคเบาหวานอยางตอเนื่องในพื้นที่ และการสงตอผูปวยในรายที่มีปญหา 2) การดูแล
สุขภาพ เปนการใหคําปรึกษาผูปวยเบาหวาน การติดตามเยี่ยมบาน รวมกับผูปวยในการคนหา
แนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสม และตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง 3) การสนับสนุน
กิจกรรมดานสุขภาพ เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูปวยและผูดูแลผูปวยเบาหวาน เชน การ
จัดทําคายครอบครัวเบาหวานรวมแรงจิตพิชิตเบาหวาน การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และ 4) การ
สนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ เปนการจัดตั้งระบบผูดูแลอาสาสมัครในการดูแลผูปวยเบาหวาน เชน 
ผูใหญบานเบาหวาน กํานันเบาหวาน และ อสม. ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน  

2.3 ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรม
การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ 

 แมวาในพื้นที่จะมีรูปแบบในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานครบทั้ง 4 รูปแบบ แตยงั
ตองการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหาอุปกรณในการตรวจวัด
ระดับน้ําตาลในเลือด การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของผูดูแล ตัวแทนผูปวย
เบาหวานทั้งในระดับหมูบานหรือระดับตําบล ในฐานะของผูใหญบานเบาหวานและกํานันเบาหวาน 
และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเฝาระวังและตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง และการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันการเกิด
โรคเบาหวานในประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง รวมทั้งการจัดสวัสดิการชวยเหลือ 

2.4 กระบวนการสรางเปาหมายรวม  
 โดยใหผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ไดเขามารวมใน

กิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวาน ทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพผูปวยและผูดูแล การใหบริการตรวจ
รักษา และการติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวานรวมกับเจาหนาที่ และการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
ปญหาและความตองการของผูปวยเบาหวาน รวมทั้งการรวมคนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  

 3.1 กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ 
  ผลจากการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง โดย
มีเปาหมายเพื่อใหผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถควบคุม
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ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ จนนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยเบาหวาน ได
เกิดรูปธรรมของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม และเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน 

3.2 กระบวนการคนหาและใชขอมูล 
 เกิดขึ้นจากประสบการณตรงและการสรุปบทเรียนในการดูแลผูปวยเบาหวานซึ่งทํา

ใหเกิดการเรียนรูปญหาและความตองการของผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย
เบาหวาน จนนําไปสูการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการสําหรับผูปวยเบาหวานอยางตอเนื่อง 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี 
การดําเนินบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคี ซึ่งไดเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวย

เบาหวาน ประกอบดวย 1) บทบาทหนาที่ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูปวยเบาหวาน (ไดแก 
การจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน การติดตามเยี่ยมบาน และการสงตอการรักษา)  
และ 2) บทบาทหนาที่ในการพัฒนาศักยภาพผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย
เบาหวาน (ไดแก การอบรมและฝกทักษะในการดูแลผูปวยเบาหวาน สําหรับกํานันเบาหวาน 
ผูใหญบานเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน และ การจัดกิจกรรมเขาคาย
รูทันเบาหวาน) สามารถสรุปบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคี ดังตารางตอไปน้ี  

 
 

ตารางที่ 1 บทบาทหนาที่องคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน 
 

ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย บทบาทหนาที ่
จนท.PCU ผูปวย กํานันDM ผญบ.DM อสม. อบต. 

1. พัฒนาระบบบริการ  - - - - - 

2. การใหบริการตรวจรักษา  - - - - - 

3. การจัดบริการในคลินิก
เบาหวานใกลบานใกลใจ 

 -    - 

4. ใหคําปรึกษาแนะนํา  -    - 

5. ประสานความรวมมือ  -    - 

6. รวมรับรูปญหาและหา
ทางออก 

 -     

7. รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ
การดูแลผูปวย 

     - 
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ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย บทบาทหนาที ่
จนท.PCU ผูปวย กํานันDM ผญบ.DM อสม. อบต. 

8. การผลักดันใหเกดิเครือขาย
การดูแลผูปวยเบาหวาน 

     - 

9. แบบอยางการดูแลสุขภาพ -    - - 

10. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  -    - 

11. การติดตามผูปวย  -    - 

12. เฝาระวังและสังเกตอาการ
ผิดปกติ 

 -    - 

13. ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง  -    - 

14. การสงตอการรักษา  -    - 

15. การสนับสนุนอุปกรณ  - - - -  

16. การสนับสนุนงบประมาณ - - - - -  

 

5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  
เงื่อนไขและปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพชุมชน 

ไดแก การดูแลที่ใชปญหาและความตองการเปนตัวตั้ง การสรางและพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขายการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม และวัฒนธรรมการทํางานขององคกร 
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “หมูบานจัดการเบาหวาน” ศูนยสุขภาพชุมชน
เขาวง โรงพยาบาลเขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ใชกรอบวิธีคิดดังนี้ 

 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  
1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน 2 

สวนไดแก 1)ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2)ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติการจริง 
เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม ทั้งนี้ขอมูล
ดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานและหนาที่
ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม “หมูบานจัดการเบาหวาน” ศูนยสุขภาพชุมชน

เขาวง โรงพยาบาลเขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

- เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง  
- ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลเขาวง 
- กํานันเบาหวาน  
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- ผูใหญบานเบาหวาน  
- อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน 

- ผูปวยเบาหวาน  
- ผูดูแลผูปวยเบาหวาน 

- สมาชิก อบต.  
- ผูแทนจาก อบต.ในพื้นที่ 
เปนตน 

 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการปฏิบัติจริงในการพัฒนา

นวัตกรรมระหวางวันที่ 25-26 เมษายน 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมสะทอนขอมูลและความคิด
เกี่ยวกับการจัดการเบาหวาน ของผูเขารวมกระบวนการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเบาหวาน 

2) การสัมภาษณเชิงลึก    ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ  ไดแก 
ผูรับผิดชอบโครงการ เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลเขา
วง กํานันเบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน อสม. ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน 
ผูปวยเบาหวาน ผูดูแลผูปวยเบาหวาน  สมาชิก อบต. และปลัด อบต. 

3) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูเขารวมปฏิบัติการจริง  
4) การสนทนากลุมผูเกี่ยวของ ไดแก ผูใหญบานเบาหวาน อสม. ที่เปนอาสาสมัครดูแล

ผูปวยเบาหวาน ผูปวยเบาหวานและผูดูแลผูปวยเบาหวาน 

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจนเอกสาร
การเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห

สรุปประเด็น (Thematical analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใชแผนผัง
ความคิด (Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัยหลาย

คน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบ 
กับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยได
เทานั้น 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่  กระบวนการพฒันานวัตกรรม 
 

โรคเรื้อรังเปนปญหาสําคัญอันดับหนึ่งของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง โรงพยาบาลเขาวง อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเบาหวานซึ่งมีจํานวนผูปวยที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากสถิติของโรงพยาบาลเขาวง ใน ป พ.ศ.2548  พบวามีผูปวยเบาหวาน จํานวน 714 คน มีอัตรา
ปวยรอยละ 2.2 และป พ.ศ. 2549 มีผูปวยเบาหวานมากถึง 1,246 คน มีอัตราปวยรอยละ 3.8 และ
ในจํานวนนี้เปนผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนถึงรอยละ 52.0  จากปญหาที่พบสงผลใหศูนยสุขภาพ
ชุมชนเขาวงไดปรับเปล่ียนโครงสรางและพัฒนาระบบบริการผูปวยเบาหวานมาโดยตลอด อยางไร 
ก็ตามจํานวนผูปวยเบาหวานที่มาใชบริการในคลินิกผูปวยเบาหวานยังคงมีจํานวนมาก และผูปวย
เบาหวานยังคงมีปญหาที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได ซึ่งเปนผลมาจากการมี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทั้งพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการกินยา จนนํา 
ไปสูการเกิดภาวะแทรกซอนในที่สุด ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงจึงไดพัฒนานวัตกรรมหมูบานจัดการ
เบาหวานขึ้น ซึ่งเปนการตอยอดประสบการณและกิจกรรมเดิมในการดูแลผูปวยเบาหวาน โดยเนน
การใชกระบวนการคนหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของ 
การสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวาน และมีเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงเปนผูใหการ
สนับสนุน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม ดังสรุปเปนแผน 
ภาพความคิดที่แสดงในภาพที่ 2 

ผลของการวิจัยถอดบทเรียน และการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม ไดสะทอนถึงองคความรูใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  1) เสนทางของการพัฒนานวัตกรรม  

2) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  3) วิธีการทํางานขององคกรและภาคี  และ 4) กระบวนการเรียนรู
กระบวนการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. เสนทางของการพัฒนานวัตกรรม  
นับตั้งแตป พ.ศ.2545 เปนตนมา โรงพยาบาลเขาวงซึ่งรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชา-

ชนในพื้นที่ 2 อําเภอเปนหลัก ไดแก อําเภอเขาวง และกิ่งอําเภอนาคู ไดมีการปรับเปล่ียนระบบการ
ดูแลผูปวยเบาหวานจากเดิม ที่ใหการรักษาเฉพาะที่โรงพยาบาลเขาวงมาเปนการที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนใกลบาน โดยใหผูปวยที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดปกติไดรับการรักษาท่ีศูนยสุขภาพ
ชุมชนใกลบาน สวนผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดหรือมีภาวะแทรกซอนยังคง
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง 
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ตนป พ.ศ. 2547  ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง  ซึ่งรับผิดชอบดูแลผูปวยเบาหวานในพื้นที่ 2 

ตําบล ไดแก ตําบลคุมเกา และ ตําบลกุดปลาคาว ไดจัดบริการดูแลผูปวยเบาหวานในวันที่มีคลินิก
เบาหวาน พรอมทั้งมีการใหความรูแกผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ สวนผูปวยที่มีระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงตั้งแต 200 mg/dl ขึ้นไปมีการจัดหองเรียนใหความรูแยกเฉพาะ  โดยมีทีมสหวิชาชีพที่
ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบําบัดหมุนเวียนมาสอน
ความรูในเนื้อหาตางๆ เชน แพทยและพยาบาลสอนเกี่ยวกับความรูเร่ืองโรคเบาหวานและการดูแล
ตนเองเบื้องตน เภสัชกรสอนเกี่ยวกับการใชยา นักโภชนาการสอนเกี่ยวกับอาหาร นักกายภาพบําบัด
สอนเกี่ยวกับการออกกําลังกาย แตเนื่องจากทีมสหวิชาชีพมีจํานวนบุคลากรที่เขารวมทีมนอย จึงพบ
กับปญหาไมสามารถมาสอนไดเมื่อติดภาระอยางอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพความคิดนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน” 
 

- ชุมชน/ครอบครัวเห็นความสําคัญของการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน
- ชุมชนไดมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อนสมาชิก
เบาหวานดวยกัน
- เกิดเครือขายการดแูลผูปวยเบาหวาน
- ผูปวยเบาหวานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเนื่อง
- สรางเสริมศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการ
เบาหวาน

ผูปวย
เบาหวาน
บางสวนยัง
ไมสามารถ
เขาถึง
บริการ

บริการเนน
เฉพาะ
คลินิก

เบาหวานใน 
ร.พ. และ 

PCU

ชมรมคนมิกินหวาน (Club)

- เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การชวยเหลือกันและกัน 
- สมาชิกชมเขารับการอบรมหลักสูตรพีเ่ล้ียง
เบาหวาน
- เกิดแกนนําการออกกําลังกายและใหคําแนะนํา
เพื่อนในหมูบาน

การพฒันาคุณภาพการดูแล
ผูปวยเบาหวาน

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
- อบรมใหความรูเจาหนาที่

จัดกิจกรรมการเรียนรู
- โปรแกรมการใหความรู (สําหรับ
ผูปวยระดบัน้ําตาล 70-179 mg/dl
-  ช้ันเรียนหรือโรงเรียนเบาหวาน 
(สําหรับผูปวยระดบัน้ําตาล 

>= 180 mg/dl (Class)
- คายเบาหวาน (สําหรับผูปวยระดับ
นํ้าตาล >= 200 mg/dl ตดิตอ 3 

เดอืน) (Camp)

จัดคายเบาหวาน
- ตัวแทนผูปวยเบาหวานเขาอบรม
- กระบวนการมีสวนรวมในการ
คนหาปญหา

พัฒนาระบบบริการ
- จัดทํามาตรฐานการรักษา
- มีคลินิกเบาหวานเฉพาะ
- จัดทําคูมือการดแูลตนเองของผูปวย
- นัดผูปวยเปนตาํบล
- จัดสื่อการสอนเรื่องอาหาร

ผูปวยเบาหวานที่
คลนิิกเบาหวาน ใน 
ร.พ. จํานวนมาก 
(120-150 คน/วัน)

ผูปวยมีความรูแตมีพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม
- มีโรคแทรกซอน  
- ควบคุมระดับน้ําตาลไมได

จัดคลินิก
เบาหวานทั้ง
ใน ร.พ. และ
ใน PCU

หมูบานจัดการเบาหวาน 
(Community)

ผูปวยเบาหวาน

ชุมชน/
ครอบครัว

อาสาสมัครดแูล
ผูปวยเบาหวาน

เจาหนาที่
สาธารณสุข

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
• สภาจติอาสา
• คายความรู

• ตลาดนัดเบาหวาน
• วิทยุชมุชน

รับสมัคร
ผูมีจิตอาสา 

เลือกผูนํา
เบาหวาน 

เสริมสราง
ศักยภาพ 

คนหา
ปญหาและ
ความ
ตองการ 
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ปลายป พ.ศ. 2547 ปญหาผูปวยเบาหวานยังคงเปนปญหาสําคัญของโรงพยาบาล ผูปวย
เบาหวานมีจํานวนมาก และพบภาวะแทรกซอน เชน โรคไต โรคตา มีแผลที่เทา และมึนชาปลายมือ
ปลายเทา ทีมผูบริหารโรงพยาบาลจึงคัดเลือกผูที่สนใจและสมัครใจ เพื่อไปอบรมความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลผูปวยเบาหวานที่สมาคมโรคบาหวานจัดขึ้น ในครั้งนั้นไดสงตัวแทนแพทย พยาบาล และเภสัช
กรไปทําการอบรม หลังจากนั้นไดมีการเชิญเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลผูปวยเบาหวาน หัวหนาตึก
ผูปวย หัวหนางาน และกลุมผูปวยมารวมกันคนหาปญหา ซึ่งพบวาผูปวยมีความตองการไดรับการ
ดูแลที่ตอเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและที่บาน ผูที่เกี่ยวของตองการมีสวนรวมในการดูแลและหาวิธีการ
แกไขปญหา และจากปญหานี้ทําใหเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาลจะตองมีการพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อใหมีความรูในการดูแลผูปวยเบาหวาน เพราะเจาหนาที่แตละคนมีโอกาสที่จะถูกผูปวยเบาหวาน
ถาม ไมวาจะเปนคนงาน พนักงานธุรการ หรือเจาหนาที่เอ็กซเรย ดังนั้นจึงไดจัดอบรมความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวานโดยเชิญวิทยากรซึ่งเปนแพทยของโรงพยาบาลมาบรรยายเกี่ยวกับ โรค 
แนวทางการรักษา และระบบการสงตอพรอมท้ังเชิญวิทยากรจากภายนอก มาอบรมเกี่ยวกับการ
เปนวิทยากรการใหความรูผูปวยเบาหวาน เกี่ยวกับโรค การรักษา การดูแลทางดานอาหาร รางกาย 
การออกกําลังกาย การสะทอนความรูสึกผูปวย และการจัดกิจกรรม 

ตนป พ.ศ. 2548 มีเสียงสะทอนจากผูปวยทั่วไปวาในชวงวันอังคาร และวันศุกรที่มีคลินิก
ผูปวยเบาหวานในโรงพยาบาล  มีผูปวยเบาหวานจํานวนมากที่มารับบัตรคิวตั้งแตเชา บางคนมา
ตั้งแตเที่ยงคืน หรือ ตี 1 ตี 3 ตี 4 ก็มี  ทําใหผูปวยทั่วไปไดรับบริการชา  ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
โรงพยาบาลเขาวง จึงไดรับการรองขอความชวยเหลือจากแผนกผูปวยนอกเพื่อใหบริการผูปวย
เบาหวานรวมกับแผนผูปวยนอก ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง จึงตองชวยดูแลผูปวยเบาหวานทั้งใน 
เขตรับผิดชอบของตนเอง 2 ตําบล และนอกเขตรับผิดชอบในอําเภอเขาวง และกิ่งอําเภอนาคู 

ประกอบกับในชวงดังกลาว ทีมสหวิชาชีพที่มีบทบาทในการใหความรูไดมีสมาชิกเขารวม
ทีมเพิ่มขึ้น การใหความรูสําหรับผูปวยเบาหวานในรายที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดยังคงเปนรูป
แบบเดิมโดยการสอนทั่วไปที่คลินิกเบาหวาน สวนผูที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมไดก็จะแยกหองสอนแต
ลดระดับน้ําตาลในเลือดลง โดยกําหนดวาผูปวยเบาหวานที่จะตองเขาหองเรียนนั้นจะตองมีระดับ
น้ําตาลในเลือด ตั้งแต 180 mg/dl ขึ้นไป  อยางไรก็ตามก็ยังพบวาผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดนั้น ยังคงเปนผูปวยคนเดิมที่เวียนเขามารับการสอนในเรื่องเดิมทําให
ผูปวยเหลานี้ไมใหความสนใจ  และหลังจากที่ไดเปดหองเรียนเบาหวานไดประมาณ 5-6 เดือน 
ทีมสหวิชาชีพที่ทําหนาที่สอนเริ่มหายไป สวนผูที่ยังสอนอยูก็รูสึกทอแทไมมีความสุขในการทํางาน 
จึงไดมีการปรับรูปแบบการสอนใหม 
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เดือน ก.ค. 2548 ไดจัดกิจกรรมโรงเรียนเบาหวานสําหรับผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือด 
ตั้งแต 180 mg/dl ขึ้นไป เพื่อใหเขารับการอบรมใหความรู โดยจัดขึ้นที่โรงพยาบาลใชหลักสูตร 2 วัน 
1 คืน  และกําหนดรับนักเรียนที่เปนผูปวยเบาหวานไมเกินรุนละ 10 คน  ซึ่งกิจกรรมที่จัดประกอบ 
ดวย การใหความรูและแนวทางการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานหลังจากจบการอบรม ก็จะมี 
การนัดเจอกันทุกเดือน  ติดตอกันประมาณ 6 เดือนเพื่อติดตามผลและเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน วาทําอยางไรน้ําตาลจึงลง ถาหิวตองทําอยางไร เพื่อนหรือ
กลุมก็จะคิดหาทางชวยเหลือกัน กรณีที่ผูปวยผานการอบรมแลวแตไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไดเจาหนาที่ก็จะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามเยี่ยม 

ปลายป พ.ศ. 2548  เจาหนาที่เร่ิมรูสึกเหนื่อยและมีภาระกิจเพิ่มขึ้น บางครั้งนัดผูปวย
แลวแตวิทยากรหลักไมพรอม  จึงมีการปรับเปล่ียนจากหลักสูตร 2 วัน 1 คืน  เปนหลักสูตร 2 วัน 
แบบไมตองพักคางคืน โดยเปดหองเรียนผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงในคลินิกเบาหวาน และ
ทําการติดตามอีก 5 เดือน  

เม.ย. 2549 ผูปวยที่ผานการอบรมโรงเรียนเบาหวาน ในชวงแรกสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดดี แตตอมาความสนใจการดูแลสุขภาพลดลง การควบคุมอาหาร การออกกําลัง
กาย การกินยาทําไดไมดีเหมือนเดิมทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น จึงไดมีกิจกรรมการรวม 
รุนผูปวยที่ผานการอบรมโรงเรียนเบาหวานมาแลวเพื่อทบทวนความรู และเปดโอกาสใหผูปวย
เบาหวานคนอื่นเขามารับการอบรมดวย กิจกรรมที่จัดมีทั้งการใหความรูและรวมกันคนหาปญหา
และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน จากการประชุมในครั้งนี้ผูปวยเบาหวานไดเสนอใหมีชมรม 
เพื่อดูแลชวยเหลือกันเปนหมูบาน เปนอําเภอ พรอมทั้งใหทํางานรวมกับโรงพยาบาล โดยผูปวย
เบาหวานใหเหตุผลวา “ขนาดผูปวยเอดสมีคนนิดเดียวยังรวมกลุมเปนชมรมได ผูปวย
เบาหวานมีคนเยอะกวาทําไมไมรวมกลุมกัน” จากนั้นจึงเกิดชมรมคนมิกินหวาน ซึ่งมีการเลือก
ตัวแทนผูปวยเบาหวานจากแตละตําบลมาเปนแกนหลักในการดูแลตอมาตัวแทนจากตําบลได 
เลือกประธาน คือนายทองมา เวินชุม และมีนายดูม โลศรีเมือง เปนรองประธานพื้นที่กิ่ง อําเภอนาคู 
และนางสุนิตา วงเวียน เปนรองประธานพื้นที่อําเภอเขาวงและไดมีการรางระเบียบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานชมรม 

พ.ค. 2549  ตัวแทนระดับตําบลซึ่งจะตองมีบทบาทหนาที่ในการดูแลตําบล คิดวาตนเอง
ความรูขนาดนี้กลัวจะดูแลผูปวยเบาหวานไมได นาจะมีการอบรมการเปนพี่เล้ียงในการดูแลผูปวย
เบาหวาน จึงไดมีการจัดอบรมตัวแทนผูปวยเบาหวานหลักสูตรพี่เล้ียงเบาหวาน ซึ่งหลักสูตรนี้ไดมี
การสอนเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติ การตรวจเทา และการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ
น้ําตาลในเลือด 
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ปลายป พ.ศ. 2549  ผูปวยเบาหวานรายเกาที่เคยผานการอบรมมาแลว  ยังไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ทั้งๆที่มีความรูเยอะแตปฏิบัติตัวไมได และภาระงานของเจาหนาที่
ของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงมีมากขึ้น เพราะตองรับผิดชอบดูแลเรื่องฝากครรภ และการใหวัคซีน
เด็กจํานวนมาก และสงผลตอการทํากิจกรรมเยี่ยมบานที่ทําไมทัน 

ต.ค. 2549  มีการประชุมพูดคุยในทีมทํางานที่เปนทีมสหวิชาชีพ  เพื่อกําหนดกิจกรรมใน
การดําเนินงานนวัตกรรม จากนั้นนําขอตกลงไปประชุมชี้แจงในที่ประชุมประจําเดือน อสม. เพื่อหา
แนวรวมการดําเนินงาน 

ธ.ค. 2549  ไดจัดกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพที่บาน โดยไดงบประมาณจาก อบต. และ
มีการสอดแทรกการดูแลผูปวยเบาหวานดวย โดยให อสม. โซนดงหมู มาอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ
ที่บาน และไดมีการสอนเกี่ยวกับการวัดความดันโลหิต  และการเจาะเลือดเพื่อประเมินระดับน้ําตาล
ในเลือด 

ม.ค. 2550 เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง มีภาระงานที่เพิ่มขึ้นไปไมสามารถจัด
กิจกรรมในการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางทั่วถึง จึงมีการพูดคุยกับหัวหนาแผนกผูปวย
ในและผูปวยนอก เพื่อขอแยกคลินิกดูแลผูปวยเบาหวานเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตําบล หลังจาก
นั้นจึงไดมีการออกใหบริการคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจโดยออกไปใหบริการในหมูบาน ซึ่ง
หมูบานที่อยูใกลเคียงกันก็จะมาตรวจรักษาในหมูบานที่เปนศูนยกลาง  จากทั้งหมด 25 หมูบาน 
สามารถแบงออกเปน 8 โซนที่ใหบริการ 

และผลสืบเนื่องจากการเลือกตัวแทนระดับตําบลของชมรมคนมิกินหวาน ซึ่งตอมาเรียกวา 
“กํานันเบาหวาน” เนื่องจากผูปวยเบาหวานบอกวาตัวแทนระดับตําบลฟงยากไมเขาใจไมรูวาทํา
หนาที่อะไร ก็เลยมีผูเสนอวาถาใหดูแลผูปวยเบาหวานทั้งตําบลก็คงเหมือนกํานันจึงมีการใชคําวา
กํานันเบาหวานแทนคําวาตัวแทนระดับตําบล จากนั้นก็มีผูเสนอวาการมีแตกํานันทํางานคนเดียวนั้น
ทําไมไดตองมีผูชวยหรือผูใหญบานเบาหวาน ซึ่งในขณะนั้นยังไมไดมีการเลือกตัวแทนในระดับ
หมูบาน และยังไมไดมีการทํากิจกรรมตอ ระยะตอมาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงอยากใหมี
แกนนําระดับหมูบาน เพื่อใหการชวยเหลือดูแลผูปวยเบาหวานในระดับหมูบานและเปนผูชวยกํานัน
เบาหวาน จึงไดใหผูปวยเบาหวานในแตละหมูบานมีการเสนอชื่อผูปวยเบาหวาน เพื่อเปนผูใหญบาน
เบาหวานและผูชวยผูใหญบานเบาหวานในชวงจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ 

ก.พ. 2550 มีการเชิญผูใหญบานเบาหวานเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือ
ผูปวยเบาหวาน  การวัดความดันโลหิต  และการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด 

เม.ย. 2550 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายเบาหวาน 
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พ.ค. 2550 วางแผนวาจะติดตามประเมินแบบแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูปวย
เบาหวาน  และจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปวยเบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน และ
อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน    

และหลังจากนั้นจะมีการดําเนินกิจกรรมตลาดนัดเบาหวาน  การจัดรายการวิทยุชุมชน  
และการทําวารสารจิตอาสาดูแลผูปวยเบาหวานตอไป 

ดังไดสรุปเสนทางการพัฒนานวัตกรรม  ในภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 เสนทางการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน” 

 

2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ผลของการดําเนินกิจกรรมหมูบานจัดการเบาหวาน ของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ได

สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเนนการหาและใชทุนทางสังคม ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง
จากการที่เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ไดเห็นปญหาของผูปวยเบาหวานที่มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับผูปวยเบาหวานจํานวนมากมีภาวะแทรกซอน เชน โรคไต โรคตา มีแผลที่เทา และ 
มึนชาปลายมือปลายเทา ซึ่งเกิดจากการที่ผูปวยไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูใน
ระดับที่ปกติได จากการเห็นปญหาดังกลาวเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนจึงใชปญหาของผูปวย
เบาหวานเปนตัวตั้งเพื่อที่จะใหการดูแลผูปวยเบาหวานไดสอดรับกับปญหาและความตองการ 
ของผูปวย แมวาที่ผานมาจะมีการพัฒนาศักยภาพผูปวยเบาหวานโดยการใหความรูในหลาย

2545 
พ.ศ.

2547 2548 2549 2550 

ปรับโครงสราง

ปรบับรกิาร

กิจกรรม         

ขอมูลเชิงประจักษ

• ผูปวยท่ีควบคุมน้ําตาล
ไดไปรบัการรกัษาที ่
PCU ใกลบาน
• ผูปวยท่ีควบคุมไมได
และมีภาวะแทรกซอน
รกัษาที่ ร.พ.

ผูปวย DM จํานวนมาก 
และมีภาวะแทรกซอน 

(ไต ตา มีแผลท่ีเทา)

• บรกิารที่ PCU ใกลบาน
• บรกิารที่ ร.พ.

• ทีมสหวิชาชีพ     
ใหความรูผูปวย DM
• จัดหองเรยีน DM     
(>= 200 mg/dl )

• จัดทีมสหวิชาชีพ 
(แพทย พยาบาล 
เภสัชกร นัก
โภชนาการ นัก
กายภาพบําบัด)

• สงแพทย  พยาบาล  
และเภสัชกรไปอบรม  
ความรูเรือ่ง DM 

• เจาหนาที่ ร.พ.
ทุกคน เขาอบรม
ความรูเรื่อง DM
ที่ ร.พ.

เจาหนาที่และผูปวย
รวมกันคนหาปญหา
• ผูปวยตองการการดูแล
ที่ตอเนื่อง (ร.พ.-บาน)

• ผูเกีย่วของตองการมี
สวนรวมชวยกันดูแล 
และหาวิธีการแกไข
ปญหา 

• ผูปวย DM จํานวนมาก
• ตองมารบับรกิารตั้งแตเชา
• ผูปวยท่ัวไปไดรับบริการชา

• ผูปวยคุมน้ําตาลไมได
• ผูสอนรูสึกทอ 

• ผูสอนติด
ภารกจิอ่ืน 

• จัดหองเรียน DM        
(>= 180 mg/dl )

• PCU เขาวง รวมกับแผนก  
OPD ใหการดูแลผูปวย DM

• จัดโรงเรยีนเบาหวาน 
(>= 180 mg/dl ) 
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 
ติดตามนาน 6 เดือน
• ลงพื้นที่ติดตามรายที่
ควบคุมไมได

•  จัดโรงเรยีน
เบาหวาน  
หลักสูตร 2 วัน 
แบบไมพัก 
ติดตามนาน  5 
เดือน

• ชวงแรกคุมน้ําตาลไดด ี
• ตอมาความสนใจดูแลสุขภาพลดลง 

• ตัวแทนตําบล
ตองการมีความรูใน
การดูแลผูปวยDM

• ผูปวยที่ผานอบรมยัง
ควบคุมน้ําตาลไมได 

• อบรมการเปน
พีเ่ล้ียงในการ
ดูแลผูปวย DM 

• จัดทํานวัตกรรม 

• อบต. 
สนับสนุน
โครงการ
อบรมดูแล
สุขภาพที่บาน 

• อบรมทบทวน
ความรูผูผาน
โรงเรียนเบาหวาน
• รวมกลุมตั้งชมรม
คนมิกนิหวาน
• กํานันเบาหวาน

• PCU เขาวง แยก
ใหบรกิารเฉพาะ
เขตรับผิดชอบของ 
PCU 2 ตําบล

• ผูปวย DM จํานวนมาก
• ผูปวยมีปญหาการเดินทาง
• ตองการใหชุมชนมีสวนรวม
• เจาหนาที่มีภาระงานเพิม่ขึ้น

• คลินิกเบาหวาน
ใกลบาน ใกลใจ
• ผูใหญบาน
เบาหวาน
• อาสาสมัครดูแล
ผูปวย DM
• อบรมการ
ชวยเหลือดูแล
ผูปวยเบาหวาน
• จัดคาย DM

• เวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู
• เผยแพร
ขอมูลเกีย่วกับ
DM
• ตลาดนัด
DM

• ตองการให
ชุมชนมีสวน
รวมในการ
ดูแลสุขภาพ

ที่บาน



 
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 19 

 

รูปแบบ ทั้งการใหความรูโดยรวมในคลินิกเบาหวาน การใหความรูเฉพาะกลุมที่มีระดับน้ําตาลใน
เลือดขึ้นสูง (180-200 mg/dl ขึ้นไป) โดยการจัดหองเรียนเบาหวาน การจัดกิจกรรมโรงเรียน
เบาหวาน และการจัดคายเบาหวานแตก็ยังพบวาผูปวยเบาหวานยังคงมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทั้ง
ในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการกินยา จากปญหาดังกลาวจึงมีการปรับ
โครงสรางและพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง โดยเนนการหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูจนเกิด
เปนแนวทางของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

 
 

“...ถาเปนเบาหวานคุมไมดีมันก็เกิดอันตรายอีกหลายอยางตามมา ตัดขาก็มี ตัดนิ้ว
ก็มี เปนไตวายก็มี สารพัดครับ เปนความกลัวความเครียดของคนที่เปนเบาหวาน 
พวกผมเห็นบอยเวลาไปตรวจ ก็คุยกันวาทําไมถึงไดเปนอยางนั้น ทุกคนก็บอกวาคุม
น้ําตาลไมดี...” 

นายสมพงษ  ศรีประไหม, ผูใหญบานเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 
 

“...เมื่อกอนพยาบาลเขาก็สอนและใหคําแนะนําเวลามารับยา แตเราก็ฟงไปอยางนั้น 
ไมไดสนใจ พอกลับบานก็ใชชีวิตเหมือนเดิม ไมรูสึกวาเปนเรื่องสําคัญ...” 

นางชิน  บาลเพชร, ผูปวยเบาหวาน และเปน อสม.ที่เปนอาสาสมคัร 
ดูแลผูปวยเบาหวาน ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 
 

 “...ผูปวยที่ผานการอบรมโรงเรียนเบาหวาน ในชวงแรกสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดดี  แตตอมาความสนใจการดูแลสุขภาพลดลง การควบคุมอาหาร 
การออกกําลังกาย  การกินยาทําไดไมดีเหมือนเดิมทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขึ้น...
ผูปวยเบาหวานรายเกาที่เคยผานการอบรมมาแลวยังไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได  ทั้งๆที่มีความรูเยอะแตปฏิบัติตัวไมได…” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ , พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550 

 

“…แตกอนจัดคายที่โรงพยาบาลทําแลวผูปวยยังมีน้ําตาลในเลือดสูง คุยกันในทีมก็
คิดวาผูที่อยูในชุมชนนาจะไดมีสวนรวมและไดดูแลกันเอง…” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 
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3. วิธีการทํางานขององคกรและภาคี 
กระบวนการหาและใชทุนทางสังคม ที่เกิดขึ้นไดนําไปสูการกําหนดวิธีการทํางานของ

องคกรและภาคีที่เกี่ยวของ และเกิดเปนแนวทางของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดย
ชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งเริ่มตั้งแตการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการของศูนยสุขภาพ
ชุมชนเขาวงที่เนนการใหบริการเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตําบล ไดแก ตําบลคุมเกา และ ตําบล 
กุดปลาคาว จากเดิมที่ใหบริการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกับแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเขาวง  
ที่รับผิดชอบพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเขาวง และกิ่งอําเภอนาคู การปรับโครงสรางและพัฒนา
ระบบบริการในครั้งนี้ไดเนนการออกไปใหบริการคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ ซึ่งเปนการ
ใหบริการตรวจรักษาในหมูบานหลักหรือหมูบานที่เปนศูนยกลางซึ่งไดมีการแบงหมูบานออกเปน 8 

โซน โดยหมูบานใกลเคียงก็สามารถมาใชบริการตรวจรักษาที่หมูบานหลักหรือหมูบานที่เปน
ศูนยกลางในวันที่มีคลินิกได อีกทั้งการจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ นอกจากจะทําใหผูปวย
เบาหวานสามารถเขาถึงบริการไดสะดวกรวดเร็วแลวยังเปนเวทีที่ใหผูปวยเบาหวานและผูดูแลได
แลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและรวมกันคนหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ประกอบกับการมี
แนวคิดของการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยเบาหวาน จึงเกิดการสรางเครือขายการ
ดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนไดเขามามีสวนรวมนับตั้งแตการคนหาและคัดเลือกตัวแทนผูปวย
เบาหวานในระดับหมูบานในฐานะของผูใหญบานเบาหวาน และตัวแทนระดับตําบลในฐานะกํานัน
เบาหวาน ที่คอยติดตามชวยเหลือผูปวยเบาหวานในหมูบานตนเอง รวมทั้งเปนผูประสานความ
ชวยเหลือกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน   การยังเปดโอกาสให อสม. ไดเขามารวมเปนอาสาสมัคร
ดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใหเรียนรู และรวมใหการดูแลผูปวย
เบาหวานรวมกับเจาหนาที่ศูนย สุขภาพชุมชน   และนอกจากนี้ ผูปวยเบาหวานและผูดูแล  
ผูใหญบานเบาหวาน กํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวานยังไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพจากการจัดกิจกรรมคายเบาหวาน เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันหา
แนวทางในการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกันของชุมชน 

 

“...เมื่อกอนมาตรวจเบาหวานที่ ร.พ. ก็จะออกจากบานประมาณ 7 โมงเชากลับก็
ประมาณ บายโมงถึงบายสองโมง  ก็จะขี่รถมอเตอรไซดไปเอง ร.พ.หางจากบาน
ประมาณ 8 กิโลเมตร  แตเดี๋ยวนี้สบายขึ้นตรวจที่วัดโพธิ์ไทรหางจากบานประมาณ 1 
กิโลเมตร ก็จะออกจากบานประมาณ 7 โมงเชารับบัตรคิวรอ อสม. เรียกชื่อ เจาะเลือด 
วัดความดัน และชั่งน้ําหนัก หลังจากนั้นก็นั่งรอพยาบาลมาตรวจ พยาบาลตรวจไม
เกิน 5 นาที ใชเวลาทั้งหมดไมเกินเที่ยง...ยายมาตรวจที่วัดก็สะดวกสบายขึ้นไมตองรอ
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นาน ใกลบานมางาย คนมาตรวจก็อยูหมูบานเดียวกัน รูจักกันหมด ก็ไดพูดไดคุยกัน 
ก็รูวาคนโนน เปนอยางไร คนนี้เปนอยางไร ทําอยางไรน้ําตาลถึงลด น้ําตาลถึงขึ้น ใคร
มาตรวจใครไมมาตรวจ...”  

นายสมัคร  ศรีอุน, ผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

“...แตกอนเราตองไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แลวแตใครจะไปไดหรือไมได แตใน
หมูบานเดียวกันนี่เราก็รูจักวาใครเปนมั่งแตก็ไมคอยไดพูดคุย ถามกันมากนัก มาปนี้
(พ.ศ.2550) หมอเขาออกมาตรวจใหถึงหมูบาน เราก็ไปตรวจกันไดงาย ไมตองไปออ
กันที่โรงพยาบาล ก็มีเฉพาะคนที่เปนแผล น้ําตาลขึ้นมากๆ เปนโรคอื่นดวย แบบน้ี
หมอเขาจะใหไปที่โรงพยาบาล...”  

สนทนากลุม, ผูใหญบานเบาหวาน, ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

“...เราไมไดหวังแคออกมาจายยาใหกับผูปวยเบาหวาน  แตอยากใหผูปวยเบาหวาน
ที่มารับการตรวจรักษาไดมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยประสบการณ ให
ครอบครัวและชุมชน ไดมีสวนรวมในการดูแล...ชวงแรกที่มาใหบริการในหมูบานคนไข
ก็รูสึกเหมือนกับเราใหบริการที่โรงพยาบาล  ก็จะมาบอกใหหมอตรวจเร็วๆ จะรีบกลับ  
ตอนหลังเราก็อธิบายใหฟงวาเราตองการใหผูปวยไดมาพูดคุยประสบการณดูแล
ชวยเหลือกัน  มีอาสาสมัครที่เปนพี่เล้ียงคอยดูแลกัน  เพื่อใหอยูกับเบาหวานอยางมี
ความสุข...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง  
ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

“...ตั้งแตที่ ร.พ. จัดทําโครงการก็มารวมดวยครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี
ทั้งหมด 2 วันวันแรกใหออกความคิดเห็น สวนวันที่ 2 กิจกรรมที่จัดใหก็จะแบงทั้งหมด 
5 กลุม หมอก็จะพูดเรื่องโรค เร่ืองยา เร่ืองดูแลเทา การออกกําลังกาย ก็ทําใหรูเพิ่ม
จากเดิม แตก็จําไมไดทั้งหมด เร่ืองมันมาก แตรูวาออกกําลังกายแลวน้ําตาลมันลด
จริง...” 

นายสมัคร  ศรีอุน, ผูปวยเบาหวาน   
หองประชมุ ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

“…คิดวากิจกรรมการจัดคายเบาหวาน ทําใหผูปวยมีความรูมากขึ้น ทําใหสามารถ
ดูแลตัวเองไดถูกตอง ทําใหไมเกิดโรคแทรกซอนตามมาเร็ว และผูปวยก็มีโอกาสได
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ถาผูปวยคนไหนทําไดดีแลวก็ใหคําชม แลว
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แนะนําใหคนอื่นเลียนแบบวิธีการ ถาคนไหนยังทําไมถูกตอง ก็พยายามหาวิธีชวยใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม…” 

นางวชิตา  ธิธรรมมา, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

4. กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมที่ เกิดขึ้น   เปนกระบวนการที่ เกิดขึ้นจาก

ประสบการณตรงของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ที่ไดใหการดูแลผูปวยเบาหวานมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเรียนรูในลักษณะของเรียนรูไปแกไขปญหาไป โดยใชแนวทางการแกไขปญหา
การดูแลผูปวยเบาหวานดวยการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการ แตที่ผานมากลับพบวา
แนวทางดังกลาวยังไมบรรลุเปาหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน เพื่อใหมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและนําไปสูความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่
ปกติ ผลจากการสรุปบทเรียนที่ไดจากการนําประสบการณ ปญหา อุปสรรคในการทํางาน เงื่อนไข
ของความสําเร็จในการดูแลผูปวยเบาหวานในแตละชวงของการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย
เบาหวาน ทําใหเห็นศักยภาพของผูปวยเบาหวาน ผูดูแล และชุมชน และเกิดเปนแนวคิดของการ
คนหาและใชทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่ โดยใหผูปวยเบาหวาน ผูดูแล และชุมชนซึ่งเปนผูที่อยูกับ
ปญหาและมีความเขาใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน ไดมีสวนรวมในการใชศักยภาพที่
มีอยูเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันคนหาแนวทางในการดูแลผูปวยเบาหวาน พรอม
ทั้งดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในชุมชนของตนและระหวางชุมชน โดยใหเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเปนผูใหการสนับสนุนในดานการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานและการพัฒนา
ศักยภาพของผูปวยและผูที่เกี่ยวของ 

 

“...ทีมทํางานหลักจะเปนเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ซึ่งจะมีการพูดคุยกัน
เปนประจําใครไดขอมูลอะไรใหมๆ มาก็จะเลาใหกันฟงในชวงที่วางจากการทํางาน 
หรือหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จก็จะชวยกันประเมินวากิจกรรมที่ทําไปแลวเปน
อยางไร มีปญหาที่ ไหน จะปรับแกใหดีขึ้นอยางไร . . .การทํางานเนนใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน เรียนรูวาทําเพื่ออะไร ทําแลวไดอะไร จะตองมีการเลาสู
กันฟง แตละวันไดอะไรบาง ตองสรุปบทเรียนและตองมีแฟมเก็บงาน...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550 
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“...เราเปนเจาหนาที่จัดการเรื่องเบาหวานของผูปวยเองไมไดหมดหรอก ยิ่งทําคนไข
ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเต็ม ร.พ....ไมใชเราทําใหเขาเองทั้งหมด จะทําอยางไรใหทั้งชุมชนดูแล
กันเองไดดวยไมใชเขามาพึ่งเราอยางเดียว จึงนํารองจัดคลินิกเบาหวานในชุมชน
ขึ้นมา แรกๆ มาตรวจน้ําตาล รับยา ใหคําปรึกษาเสร็จแลวก็กลับ ตอมาก็เร่ิมมี
กิจกรรมกลุมใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนกัน ชาวบานเขาก็มีสวนรวมมากขึ้น ได
ความรูไดคุยแลกเปลี่ยนกัน เขาก็ชอบ บางทีผูปวยเดินทางมาไมไดเราก็ไปเจาะ
เลือดใหยาถึงที่บาน คอยๆ สรางสัมพันธภาพ สรางความรวมมือมาเรื่อยๆ จนมาคิด
วานาจะมีคนชวยดูแลเขาดวย ตัวชมรมคนมิกินหวานก็เขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ ก็คิดทํา
หมูบานจัดการเบาหวานขึ้น หากํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครดูแลที่บาน และให
ผูดูแล/ญาติเขามามีสวนรวมกันในการดูแลผูปวยดวย...” 
นางสินสวาท  โพนสาลี, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,  

25 เมษายน 2550 
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บทที่  เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

การสังเคราะหนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน” ศูนยสุขภาพชุมชน
เขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดสะทอนใหเห็นเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนจาก
นวัตกรรม  ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  1) ประชากรเปาหมาย  2) ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่  ซึ่ง
สะทอนถึงความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู  
3) ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา  บริการสุขภาพ  โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ  
และสวัสดิการ  และ 4) กระบวนการสรางเปาหมายรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ประชากรเปาหมาย 
ประชากรเปาหมาย ซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูปวยเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการ

ดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งมีทั้งผูที่เปนผูดูแลผูปวยเบาหวานซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอง
ตัวแทนผูปวยเบาหวานในระดับหมูบานในฐานะของผูใหญบานเบาหวาน  ตัวแทนผูปวยเบาหวาน 
ในระดับตําบลในฐานะของกํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  

1.1 ผูปวยเบาหวาน  จากวิเคราะหสถานการณการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน 
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ไดชี้ใหเห็นลักษณะและความแตกตางของผูปวย
เบาหวาน ซึ่งมีทั้งผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมโรคไดดี ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมโรคได และ
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน 

 

“...อาการเริ่มแรกคือมีอาการคันตามตัว ตามแขน ตามขา ตามชองคลอด ก็ไมรูวาเปน
อะไรไปหากี่หมอ หมอก็ใหแตยาทาพวกคาลาไมนก็ไมหายคัน ที่นี้เคามีการตรวจหา
เบาหวานก็เลยไปตรวจพบวามีระดับน้ําตาลในเลือดสูง  หมอก็เลยใหยาเม็ดสีขาวมา
ใหทานกอนอาหาร 1 เม็ด ทานมาประมาณ 1 ป ก็ใหลดเหลือ 1/2 เม็ด และเมื่อ
ประมาณกลางป 48 ก็ไมใหทานยาอีก  ทุกวันนี้ออกกําลังกายทุกวันดวยการเตน 
แอโรบิคบาง ปนจักรยานบางสลับกันไป แตก็ทําทุกวัน เมื่อกอนก็มีอาการชาเดี๋ยวนี้ไม
มีแลว ชาลดลงตั้งแตออกกําลังกาย...” 

นางที  รองวารี ,ผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
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“...เปนเบาหวานมา 16 ป อาการตอนเริ่มเปนคือมีอาการเหนื่อย ไมสามารถทํางานได
ทําอะไรก็เหนื่อย จึงมาตรวจที่ร.พ.เขาวง พบวามีระดับน้ําตาลในเลือด ประมาณ 300   
หมอใหยากลับไปกินที่บาน  เร่ิมกินยา เม็ดสีขาว กินครึ่งเม็ดกอนอาหารมา 2 ป 
หลังจากนั้นก็เปล่ียนเปน 1 เม็ด กอนอาหารทานตอมาเรื่อยๆอีก 1 ป ระดับน้ําตาล
ขึ้นๆลงๆ  หมอก็เลยเปลี่ยนเปน 2 เม็ดตอนเชาและอีก 1 เม็ดตอนเย็น ตรวจน้ําตาล
ครั้งลาสุด (22 เม.ย. 50) ไดเทากับ 250 คาน้ําตาลที่ตรวจมาจะอยูในชวงประมาณ 
250-300 ต่ําสุดอยูที่ 90  แตไมเคยนอนโรงพยาบาล ถาน้ําตาลสูงจะรูเลยวาจะมี
อาการ เหนื่อย ตามัว เดินไมตรง ปสสาวะบอย ไมต่ํากวาคืนละ 5 คร้ัง ปสสาวะก็จะ
ไดประมาณ 1 ถังขนาดกลาง รวมกับจะทานน้ํามาก  ถาอยูดีสบายก็จะประมาณคืน
ละ 3 ครั้ง แตตอนนี้จะมีอาการปลายมือปลายเทาชารวมดวย ขนาดไมตําเทาก็ไมมี
ความรูสึก จนเห็นเลือดถึงรูวามีไมตําเทา มือ ขา ขางขวาจะชามากกวาขางซาย...”  

  นายสมัคร  ศรีอุน, ผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

1.2 ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน การพัฒนานวัตกรรมหมูบานจัดการ
เบาหวาน นอกจากผูปวยเบาหวานจะเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญแลว ผูที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูใหการ
ดูแลผูปวยก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูปวย หรือ
เปนผูที่มีประสบการณในการดูแลผูปวยเบาหวาน หรือเปนผูปวยเบาหวานเชนเดียวกัน และสามารถ
ที่จะดูแลชวยเหลือกันไดในลักษณะของการดูแลในครอบครัว จากการเปนลูกหลานหรือญาติพี่นอง
การดูแลในคุมบานของผูที่อยูใกลชิดกัน และการดูแลของผูที่อยูในชุมชนเดียวกัน การพัฒนา
นวัตกรรมในครั้งนี้จึงมีผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งประกอบดวย สมาชิกในครอบครัว
หรือญาติพี่นอง ตัวแทนผูปวยเบาหวานในระดับหมูบานในฐานะของผูใหญบาน ตัวแทนผูปวย
เบาหวานในระดับตําบลในฐานะของกํานันเบาหวาน  และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวย
เบาหวานซึ่งแตละฝายก็มีบทบาทในการดูแลผูปวยเบาหวานที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามจาก
ประสบการณในการดูแลผูปวยเบาหวานของแตละฝาย และการไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ ทั้งในสวนของการชวยเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงในการใหบริการในคลินิก
เบาหวานใกลบานใกลใจ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลสุขภาพรวมกับผูปวย
เบาหวาน และติดตามเยี่ยมบานผูปวยเบาหวาน ทําใหผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานได
เรียนรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับเบาหวานมากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะรวมกันคนหาแนวทางในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานของชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและสอดรับกับปญหาและความตองการ
ของผูปวยเบาหวานในแตละสภาวะสุขภาพ 
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 “...แรกๆตอนรูวาเปนโรคนี้ก็รูวามันเปนโรคที่รักษาไมหาย รูสึกหมดกําลังใจ อยาก
ตาย ลูกๆกับสามีก็ใหกําลังใจ ลูกบอกวาโรคนี้มีคนเขาเปนกันเยอะแยะ คนทั้งบานทั้ง
เมืองเขาก็เปนกัน เขายังอยูกันไดเลย แมก็ตองอยูได เลยคิดวาเราตองตอสู...ทุกวันนี้ก็
รูสึกพอใจ เพราะเราพยายามคุมน้ําตาล แลวเราก็ทําไดเปนสวนใหญ ลูกๆกับสามีก็ให
กําลังใจดี  สามารถทํางานไดเปนปกติ ไมคิดวาตัวเองเปนโรค เพราะถาคิดแลวจะทํา
ใหใจไมสู รูสึกวาการกินยาเปนสวนหนึ่งในกิจวัตรประจําวัน เหมือนการกินขาว ไมรูสึก
เครียด...” 
 “...ตั้งแตพอมีโครงการนี้ทําใหรูอะไรมากขึ้น ไดเห็นคนที่คุมน้ําตาลไดสําเร็จ ทําให
อยากทําไดบาง มีเพื่อนที่ชวยกันเวลาทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนปญหาและแนวทาง 
การดูแลตนเองกันได ทําใหสนใจที่จะเรียนรูและดูแลตนเองมากขึ้น...” 

นางชิน  บาลเพชร, ผูปวยเบาหวานและเปน อสม.ที่เปนอาสาสมัคร 
ดูแลผูปวยเบาหวาน ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550  

 

“…จากที่ผานมาสังเกตวา เมื่อกอนผูปวยเขาอยากกินก็กิน คุมไมได แตเดี๋ยวนี้เขาได
เพื่อน ไดอาสาสมัคร ไดผูใหญคอยชวยกันดูแล เขาก็ไดดูแลตัวเองดวยไดคิดกอนกิน
อาหาร เวลามีกลุมคุยกัน ใครที่น้ําตาลสูง เขาก็จะอายเพื่อน เขาก็จะพยายามปรับตัว 
บนวาตองลดๆ เขาแขงกันคุมเบาหวาน….” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

“...หมอเขาเรียกคุยวาพวกที่เปนเบาหวานดวยกันนาจะชวยกันดูแลกันเอง พวกเราก็
คุยกันแลวก็สรุปวา แตละหมูบานควรมีผูนําในการดูแลก็เลยเกิดเปนผูใหญบาน
เบาหวาน...แตกอนผมไมคอยเขาใจคนเปนเบาหวานมากนัก เปน อสม.ก็แคคอยเตือน 
แตตอนนี้เปนเองก็เขาใจมาก ไมไดทําแตเตือน แตตองเอาสิ่งที่เราทําแลวคิดวาดีมา
เลาสูกันฟง เห็นคนที่น้ําตาลขึ้นเราก็เปนหวงกัน ไปเยี่ยมไปถามขาวกัน ไปให
คําแนะนํากัน...” 

นายสมพงษ  ศรีประไหม, ผูใหญบานเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 
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2. ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่   
 จากการสังเคราะหองคความรูในประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ ไดสะทอนถึงความ
ตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 2.1 ความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ความตองการการดูแล
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ 4 ประการ ไดแก การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง 
วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพ และสิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดาน
สุขภาพ 

  1) การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง โรคเบาหวานเปนปญหาการเจ็บปวยที่สําคัญ
ของพื้นที่อําเภอเขาวงมาโดยตลอด แมวาที่ผานมาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนไดมีการดําเนินการ
แกไขปญหาในหลายดาน ทั้งการปรับโครงสรางและการพัฒนาระบบบริการแตก็ยังพบวาผูปวย
เบาหวานยังคงมีจํานวนมากขึ้น จากสถิติการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานของประชาชนที่มาใชบริการ
ที่โรงพยาบาลเขาวง พบวาผูปวยเบาหวานมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2548 มีผูปวยจํานวน 

714 คน อัตราปวยรอยละ 2.2 และในป 2549 มีผูปวยจํานวน 1,246 คน  อัตราปวยรอยละ 3.8 

นอกจากนี้ยังพบวามีผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอน คิดเปนรอยละ 52.0 
 

“…คนบานเราเปนเบาหวานกันมาก ตําบลคุมเกานี่เปนที่หนึ่งของอําเภอ นาจะเกือบ
สองรอยคน ฉันเองก็เปนคนหนึ่งที่เปนเบาหวาน เปนมารวม 10 ปแลว แตกอนน้ําตาล
มันขึ้นลงประจํา เขาโรงพยาบาลบอยปละ 2-3 คร้ัง เคยช็อกเกือบตาย คนเปน
เบาหวานมันจะหงุดหงิด เครียดทุกอยาง เราเปนตอนอายุนอยยิ่งเครียด กลัวตาย 
กลัวจะทําอะไรไมได…”  

นางสุนิตา  วงศเวียน, กํานนัเบาหวาน, วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 
 

“...ปญหาผูปวยเบาหวานเปนปญหาสําคัญของโรงพยาบาล ผูปวยเบาหวานมีจํานวน
มาก และพบภาวะแทรกซอน เชน โรคไต โรคตา มีแผลท่ีเทา และมึนชาปลายมือ
ปลายเทา…” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  
ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

  2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ พื้นที่อําเภอเขาวงมีลักษณะเปนที่ราบ 
มีภูเขาลอมรอบ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจําเปนตองใชพลังงานมากจึง 
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ตองกินอาหารในปริมาณมาก เพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไปจนกลายเปนวัฒนธรรมการกินอาหารที่
ตองเนนการกินขาวในปริมาณมาก ประกอบกับในพื้นที่นี้มีชื่อเสียงในเรื่องขาวเหนียวอรอย หอม 
นุม จึงเปนเหตุใหมีการกินขาวเหนียวในปริมาณที่มาก จนบางครั้งอาจจะไดรับเกินกวาที่รางกาย
ตองการ และจากความสะดวกในการซื้อหาอาหารมารับประทาน โดยเฉพาะผลไมรสหวานที่มีตาม
ฤดูการทําใหการซื้อผลไมรสหวานมารับประทานทําไดงายขึ้น  ผูปวยเบาหวานจึงไมสามารถที่จะ
ควบคุมอาหารใหอยูในปริมาณที่จํากัดได อีกทั้งรูปแบบการใชชีวิตที่เปล่ียนไปการใชเครื่องมือ 
ทุนแรงในการทําการเกษตรแทนการใชแรงงานเปนหลัก รวมท้ังผูปวยเบาหวานก็ขาดความสนใจ 
ในการออกกําลังกาย ผูปวยบางรายหยุดยาเองและขาดความสนใจในการรักษาอยางตอเนื่อง จึง
กอใหเกิดปญหาผูปวยเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติได 
และนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอน ทั้งโรคตา โรคไต ชาปลายมือ ปลายเทา และมีแผลที่เทา 
 

“...เบาหวานสวนมากจะเปนกับผูสูงอายุ ผูหญิงมากกวาผูชาย ทุกคนยังตองทํางานหา
เล้ียงชีพ บานเรามีอาชีพทํานาเปนหลัก หนานาคนที่เปนเบาหวานก็ตองลงนาดวย 
ยกเวนคนที่ไปไมไหวก็ทําอยางอื่น...” 
 “...คุมอาหาร คุมน้ําตาลไมคอยได เจอทุกหมูบาน มันอดกินไมได หนารอนนี่ผลไม
หวานๆเยอะ อากาศรอนๆก็อยากกินหวานๆเย็นๆ...” 
 “...พื้นที่เรากินขาวเหนียวกันเปนอาหารหลัก กับขาวก็แลวแตจะหาได เดี๋ยวนี้ตลาด
สําเร็จรูปมันเขาถึงบาน มีรถขายกับขาวเขาหมูบาน เราก็ซื้อกินกัน มันสะดวก มัน
งาย...” 
“...เปนแผลกันมาก อาชีพทํานาทําไรก็เปนแผล ไมทิ่ม หนามตํา...” 

การสนทนากลุมผูใหญบานเบาหวาน, ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

  3) การเขาถึงบริการสุขภาพ ระบบบริการที่ผูปวยเบาหวานในพื้นที่อําเภอเขา
วงที่ผานมา ไดมีการจัดบริการตรวจรักษาเบาหวานเฉพาะโรงพยาบาลเขาวง และตอมาไดขยายการ
ใหบริการไปที่ศูนยสุขภาพชุมชน โดยการใหบริการที่โรงพยาบาลเขาวงจะเนนการใหบริการในรายที่
ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดหรือมีภาวะแทรกซอน สวนในรายที่สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดดีก็สามารถไปใชบริการไดที่ศูนยสุขภาพชุมชนใกลบาน อยางไรก็ตามแมวาจะมี
ระบบการใหบริการตรวจรักษาทั้งที่โรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชน ก็ยังพบวาผูปวยเบาหวาน
บางสวนไมตองการที่จะมาใชบริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีผูปวยจํานวนมาก การมาแตละครั้ง
ตองเสียคาใชจายทั้งคารถและคาอาหาร จึงเกิดความไมสะดวกในการมาใชบริการที่โรงพยาบาล 
จากการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ทําใหเกิดการจัดบริการ
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คลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ ที่เจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนออกไปใหบริการตรวจรักษาใน
หมูบาน นอกจากนี้ผูปวยเบาหวานบางรายที่ตองการความสะดวกในการใชบริการ ยังสามารถไปรับ
บริการไดที่คลินิกแพทยที่มีอยูทั้งในพื้นที่อําเภอเขาวงและพื้นที่อําเภอใกลเคียงได 
 

“...ชวงสองสามปที่ผานมา ร.พ. มีปญหาเรื่องผูปวยเบาหวานมารับบริการที่ ร.พ.
จํานวนมาก ทํายังไงผูปวยก็ไมลดลงเลย ผูปวยคุมเบาหวานไมไดเลย ผูปวยเดินทาง
มา ร.พ. ลําบาก มาตั้งแตเชาพบหมอก็คุยไดไมนานเพราะมีผูปวยคนอื่นๆ รออยูอีก
เยอะ จนเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ ปที่แลว ทาง ร.พ.จึงจัดใหมีการประชุมและ 
หาวิธีการดูแลผูปวยกลุมนี้ จึงมีแนวทางวาจะจัดบริการคลินิกในชุมชน ...” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

  4) ส่ิงแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ
เจริญในพื้นที่อําเภอเขาวง ทําใหเกิดแหลงบันเทิงและหองอาหารเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่ 
มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตที่มีการเที่ยวตามแหลงบันเทิงและหองอาหารมากขึ้น  รวมท้ังการใช
โทรศัพทมือถือ ที่ทําใหมีการใชจายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอคาใชจายของครอบครัว และ 
เกิดปญหาในครอบครัวตามมา 

 “...การจัดเวทีประชาคมในหมูบาน โดยความรวมมือของ อบต. กํานัน ผูใหญบาน  
โรงเรียน โรงพยาบาล ทําใหรูถึงปญหาที่เปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ในพื้นที่มีหองอาหารเพิ่มมากขึ้น การใชโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้น สามีมีเมียนอย เกิด
ปญหาครอบครัว ผัวเมียตีกัน ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวไมอบอุน...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

จากการสะทอนปจจัยที่มีผลตอความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ดังที่ได
กลาวมาในขางตน ไดชี้ใหเห็นปญหาและความตองการในผูปวยเบาหวาน ทั้งในผูปวยที่สามารถ
ควบคุมโรคไดดี ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมโรคได และผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน  รวมท้ังประชาชนที่
เปนกลุมเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปปญหาและความตองการการดูแลสุขภาพดังนี้ 

1)  ผูปวยในกลุมที่สามารถควบคุมโรคไดดี  แมวาจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การกินยา และการไปตรวจรักษาตามนัด  
จนมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับที่ปกติ และผูปวยบางรายสามารถปรับลดขนาดยาลง
โดยไมตองใชยาและไดรับการรักษาดวยการปฏิบัติตัวเทานั้น  แตผูปวยกลุมนี้ยังคงตองการไดรับ
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บริการเกี่ยวกับ การตรวจประเมินระดับน้ําตาลในเลือดเปนระยะอยางตอเนื่อง รวมถึงการเฝาระวัง
อาการผิดปกติและการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการปองกัน และการเฝาระวังอาการผิดปกติและภาวะแทรกซอนที่
เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังตองการไดรับการตรวจรางกายเพื่อประเมินภาวะแทรกซอนอยูเปนระยะ  เชน 
การตรวจตาโดยจักษุแพทย  การตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือด และตรวจสภาพการทํางาน
ของไต เปนตน  

2)  ผูปวยในกลุมที่ไมสามารถควบคุมโรคไดและผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน  เนื่องจาก
ผูปวยกลุมนี้สวนหนึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ตัวอยางเชน การไมสามารถควบคุม
อาหารรสหวานได การกินอาหารในปริมาณที่มาก การขาดการออกกําลังกาย การหยุดยาและการ
ปรับลดขนาดยาเอง ประกอบกับการท่ีผูปวยในกลุมนี้มีวิถีชีวิต และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการมี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การทํางานหนัก การทํานาทําไรและเกิดบาดแผลที่เทาจากหนามทิ่ม
ตํา  และความสะดวกในการซื้ออาหารที่มีขายตามหมูบาน  เปนตน  จึงทําใหผูปวยไมสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ เมื่อมีภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปนระยะเวลา
นานจึงสงผลตอการทําลายอวัยวะอื่นๆในรางกายจนเกิดเปนภาวะแทรกซอนตามมา ซึ่งจะเห็นได
จากผูปวยบางรายมีภาวะแทรกซอนที่แตกตางกัน เชน โรคตา โรคไต การชาปลายมือปลายเทา และ
มีแผลที่เทา เปนตน ดังนั้นผูปวยในกลุมนี้จึงตองไดรับการตรวจรักษาอยางตอเนื่อง และการ
จัดระบบสงตอไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บปวยรุนแรงหรือฉุกเฉิน รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลัง
กาย การกินยา และการไปตรวจรักษาตามนัด การไดรับบริการที่สอดรับกับปญหาและความ
ตองการของผูปวยในแตละสภาวะสุขภาพและภาวะแทรกซอน  การปองกันและการเฝาระวังอาการ
ผิดปกติและภาวะแทรกซอนตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น  และการไดรับการตรวจรางกายเพื่อประเมิน
ภาวะแทรกซอนอยูเปนระยะเชนเดียวกัน นอกจากนี้ในกรณีที่มีผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดแตตองใหการดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีผูดูแล โดยการจัดหา
อาสาสมัครมาคอยดูแลหรือมีการจัดสวัสดิการชวยเหลือตามความเหมาะสมในแตละราย 

3) ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง  จากปญหาทางดานกรรมพันธุและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม เชน การกินอาหารรสหวานหรือกินปริมาณมากเปนประจํา การดื่มเหลา ขาดการออก
กําลังกาย มีน้ําหนักมาก และมีคาดัชนีมวลกายมากเกินกวาระดับปกติ เปนตน ประกอบกับวิถีชีวิต
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดโรค จึงทําใหมีภาวะที่เส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวานที่งายขึ้น  
ประชาชนในกลุมนี้จึงตองการไดรับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกายเพื่อการปองกันการเกิดโรค รวมถึง
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การเฝาระวังอาการผิดปกติและการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเปนระยะ เพื่อที่จะคนหาผูปวย 
รายใหมและใหการรักษาไดตั้งแตตน ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการมีระดับ
น้ําตาลในเลือดที่สูงเกินกวาระดับปกติเปนเวลานาน 

2.2 รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู  จากการวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวานที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นวาในการใหบริการดูแลผูปวยเบาหวานสวนใหญ เปนการ
ใหบริการในลักษณะของการดูแลสุขภาพซึ่งจะเห็นไดจากการจัดบริการตรวจรักษาทั้งที่เปนการ
รักษาในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเขาวงและศูนยสุขภาพชุมชนใกลบาน การติดตามเยี่ยม
ผูปวยที่บาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของผูปวยเบาหวาน และผูดูแลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดในระดับปกติ (ระดับน้ําตาลในเลือด 
180-200 mg/dl ขึ้นไป) โดยการจัดทีมสหวิชาชีพที่ประกอบดวย แพทย พยาบาล เภสัชกร โภชนากร 
และนักกายภาพบําบัดมาใหความรูในคลินิกเบาหวาน การจัดหองเรียนเบาหวาน การจัดคาย
เบาหวาน และการจัดอบรมการดูแลผูปวยเบาหวาน นอกจากนั้นยังมีการจัดบริการคนหาและคัด
กรองประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง โดยในแตละปศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงไดมีการจัดบริการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานสําหรับผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ที่มีญาติสายตรงมีประวัติการเปนโรคเบาหวาน และ
ผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อที่จะคนหาผูที่มีภาวะเสี่ยงในการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน และจะ
ไดใหการรักษาตั้งแตเร่ิมตนเพื่อปองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซอน 

 อยางไรก็ตามหลังจากที่มีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นรูปแบบการดูแลสุขภาพยังคง
ยึดรูปแบบเดิมแตมีการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการ ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น
โดยจะเห็นไดจากการมีรูปแบบการดูแลสุขภาพใน 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

 1) การดูแลรักษาทางคลินิก เปนรูปแบบของการใหบริการคลินิกเบาหวานใกล
บานใกลใจ ที่มีพยาบาลและเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงไดออกไปใหบริการตรวจรักษา 
ในชุมชน  โดยมีกิจกรรมการเจาะเลือดตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต 
การซักประวัติตรวจรางกาย เพื่อใหการรักษาโรคเบาหวานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่พบวามีระดับ
น้ําตาลสูงผิดปกติก็จะสงตอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง 

 “…ยายไข  ขาดยามา 4-5 เดือนไมไดไปโรงพยาบาลเพราะเดินไมได  พอเราออกมา
เปดคลินิกตรวจรักษาเบาหวานในหมูบาน ญาติตองใสรถเข็นมาตรวจเลือด พบระดับ
น้ําตาลขึ้นสูง 200 กวา  ชวงหลังเราก็บอกใหญาติไมตองเข็นมาจะออกไปเจาะเลือด
ใหที่บาน …” 
นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม, 

25 เมษายน 2550 
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“...เจาหนาที่ไดออกมาใหบริการในหมูบาน  ที่ศาลาอเนกประสงค  อยูที่นี่สะดวกดี ไม
แออัดเหมือนอยูโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีคนไขประมาณ 200 คนแตที่นี่คนไข
ประมาณ 30-40 คน ตอนเชาประมาณ 8 โมงเชา มาเจาะเลือด รอพยาบาลมาตรวจ  
รับยากลับบานประมาณ 9 โมงเชา  คนที่มาใหบริการก็พูดดี บริการดี สะดวก...” 
นายบัณฑิต  เครือสวัสดิ์, ผูปวยเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม, 25 เมษายน 2550 

 

“...ถาเจาะเลือดเจอน้ําตาลสูงกวาสามรอยก็จะโทรหาหมอๆ ถาหมอยังไมมา หมอเขา
ก็จะประสานงานกับ ร.พ.เอารถรพ.มารับไปตรวจที่ ร.พ...” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

 2) การดูแลสุขภาพ เปนรูปแบบการใหบริการในการตรวจรักษาเบื้องตนในรายที่
เจ็บปวยดวยโรคที่พบบอย รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน นอกจากนี้ยัง
มีการจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษา ติดตามเยี่ยมบาน และรวมกับผูปวยในการคนแนวทาง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ 
รวมทั้งการจัดใหมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองประชาชนที่เปนกลุมเส่ียง 

 

“...ระหวางที่ทํากลุมคุยกัน ก็จะใหคําแนะนําตางๆ เร่ือง อาหาร ออกกําลังกาย ไปดวย 
พยายามใหคนที่ควบคุมเบาหวานไดดี บอกเพื่อนๆ วาเขาทําอยางไร... ชวงบายถา
ตรวจเสร็จแลว ทีม ร.พ.จะไปเยี่ยมบาน เราก็จะไปดวย ก็ไปเรียนรูวิธีการดูแลของหมอ 
แลวก็ชวยคุยใหกําลังใจ แนะนําดวย...” 
“...การไปเยี่ยมบาน ไมไดเยี่ยมทุกวัน เยี่ยมเฉพาะผูปวยที่น้ําตาลสูงหรือต่ํากวาปกติ 
สวนใหญก็จะเขาไปคุยมากกวา หรือไปเยี่ยมกรณีที่ผูปวยไมสบาย...” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

 3)  การสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพ เปนรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปวยและผูดูแลผูปวยเบาหวาน ตัวแทนผูปวยเบาหวานทั้งในระดับหมูบานหรือระดับตําบล ใน
ฐานะของผูใหญบานเบาหวานและกํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน
โดยการจัดทํากิจกรรมคายเบาหวาน “ครอบครัวเบาหวานรวมแรงรวมจิตพิชิตเบาหวาน” ที่ใหผูปวย
และผูดูแลรวมกันเรียนรูประสบการณการดูแลผูปวยเบาหวาน และวางแผนรวมกันในการดูแลผูปวย
เบาหวานเพื่อใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอไป รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย



 
34 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

สําหรับผูปวยเบาหวานและประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงในชุมชน  โดยใชวิธีการเตนแอรโรบิคหรือ 
การฟอนผูไท 

 
“...เราจะเปนคนคอยกระตุนเตือนใหผูปวยมาออกกําลังกาย สวนใหญจะมีรําไมพลอง
หรือ แอรโรบิก อยูทุกหมูบาน อยางนอยอาทิตยละ 3 ครั้ง บางหมูบานเขามีทุกวัน
เลย...” 
“...เมื่อกอนผูปวยเขาอยากกินก็กิน คุมไมได แตเดี๋ยวนี้เขาไดเพื่อน ไดอาสาสมัคร ได
ผูใหญคอยชวยกันดูแล เขาก็ไดดูแลตัวเองดวยไดคิดกอนกินอาหาร เวลามีกลุมคุยกัน 
ใครที่น้ําตาลสูง เขาก็จะอายเพื่อน เขาก็จะพยายามปรับตัว บนวาตองลดๆ เขาแขงกัน
คุมเบาหวาน...” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

“...ตั้งแตที่ ร.พ. จัดทําโครงการก็มารวมดวยครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี
ทั้งหมด 2 วันวันแรกใหออกความคิดเห็น สวนวันที่ 2 กิจกรรมที่จัดใหก็จะแบงทั้งหมด 
5 กลุม หมอก็จะพูดเรื่องโรค เร่ืองยา เร่ืองดูแลเทา การออกกําลังกาย ก็ทําใหรูเพิ่ม
จากเดิม แตก็จําไมไดทั้งหมด เร่ืองมันมาก แตรูวาออกกําลังกายแลวน้ําตาลมันลด
จริง...” 
นายสมัคร  ศรีอุน, ผูปวยเบาหวาน, หองประชุมร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

  

“...เปนกํานันเบาหวานทําหลายอยาง อยางแรกคือตองทําตัวเองใหดี ใหสมาชิก
มองเห็นวาเบาหวานมันอยูกับเราได แลวเราก็ตองอยูกับมันใหได ฉันตองออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ เปนผูนําออกกําลังกาย เอาเดิ่น(ที่ดินวาง)บานของตัวเองนั่นแหละเปน
ที่ออกกําลังกาย ชวนคนอื่นมารวมออกกําลังกายดวย คนที่อายุไมมาก เตนไหวก็พา
เตนแอรโรบิก คนอายุมากก็พารําภูไท เปนการออกกําลังโดยประยุคใชวิถีพื้นบาน 
เขามา...” 

นางสุนิตา  วงศเวียน, กํานนัเบาหวาน, วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 
 

 4)  รูปแบบการสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ เปนรูปแบบท่ีไดมีการจัดตั้งระบบ
ผูดูแล อาสาสมัครในการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบไดมีการจัดตั้งตัวแทนผูปวย
เบาหวานทั้งในระดับหมูบานหรือระดับตําบล ในฐานะของผูใหญบานเบาหวานและกํานันเบาหวาน 
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และมี อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวานที่มารวมใหการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกับ
เจาหนาที่จากศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 

 

“...ผูใหญบานและผูชวยมาจากการเลือกของกลุมสมาชิกผูปวยเบาหวานในหมูบาน
นั้นๆ สวนกํานันมาจากการที่ทุกคนและทุกหมูบานชวยกันเลือกขึ้นมา ผูใหญบาน 
และกํานันเบาหวานก็เปนผูปวยเบาหวานเหมือนกัน อยูภายในกลุมเดียวกัน ทําให
เขาใจกันดี เพราะพูดภาษาเดียวกัน เปนพวกเดียวกัน รับยาก็รับดวยกัน อาการก็เปน
เหมือนกัน...”   

 นางชิน  บาลเพชร, ผูปวยเบาหวาน  และเปน อสม.ที่เปนอาสาสมคัร 
ดูแลผูปวยเบาหวาน ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550  

 

“...อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวานเปน อสม.ที่เราเปดใหเขามารวมเรียนรูการดูแล
ผูปวยเบาหวาน  เพราะไมไดมีคาตอบแทน  แตเราจะบอกวาใครตองการมีความรู 
และอยากไดประสบการณก็มา  สวนใหญ อสม.ก็ยินดีที่จะมารวม  เพราะบางคนเปน
ผูปวยเบาหวาน บางคนมีญาติพี่นองปวย...”   

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550 

  

3. ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการ  
หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน และ
รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ไดสะทอนใหเห็นวา
ผูปวยเบาหวานมีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีความครอบคลุมตามความตองการการดูแลสุขภาพ 
ทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก ดานการดูแลรักษาทางคลินิก ดานการดูแลสุขภาพ ดานการสนับสนุนกิจกรรม
ดานสุขภาพ และการสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ อยางไรก็ตามรูปแบบที่มีอยูนั้นยังคงตองการ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีบทบาทหนาที่ตาม
กฎหมายในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน
ใหมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหาอุปกรณในการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด  การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของผูดูแล ตัวแทนผูปวยเบาหวานทั้งในระดับหมูบานหรือระดับ
ตําบล ในฐานะของผูใหญบานเบาหวานและกํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวย
เบาหวานและการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเฝาระวังและตรวจคัดกรองกลุมเส่ียง 
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และการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานในประชาชนที่เปนกลุมเส่ียง  
นอกจากนี้ในผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยและขาดผูดูแลจําเปนตองมีการจัดหาอาสาสมัครมา
ชวยดูแล พรอมทั้งจัดหาสวัสดิการชวยเหลือตามความเหมาะสมในแตละราย 

 

“….มาตรวจที่หมูบานดีกวาไปที่ ร.พ. มันใกลบานสามารถขี่รถจักรยานมาตรวจได ใน
กรณีของพอสัน มาตรวจเสร็จก็สามารถไปเลี้ยงควายไดตอ ถาเปนเมื่อกอนก็เสียเวลา
ไป 1 วัน เพราะกวาจะไดกลับมาที่บานก็ประมาณ บายสองโมง...” 

นางสมมา เขมะราชา, ผูดแูลผูปวยเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 

   “...ตนเองจะดูแลลูกบานที่เปนผูปวยเบาหวาน 18 คน...เราก็คอยติดตามระดับ
น้ําตาล ไปเยี่ยมบานวาเขาดูแลตนเองอยางไร กินอาหารควบคุมเบาหวานไดหรือเปลา 
ซึ่งตอนนี้เขาควบคุมไดดี น้ําตาลรอยนิดๆ เอง... การทํางานติดตามดูแลผูปวยใน
หมูบานนี้ เราจะรูวาแตละคนเปนอยางไร เรารูจักหมด ปวยมากปวยนอยเราก็รู ถาคน
ไหนหายหนาไปเราก็ไปดู วาเปนอะไรหรือเปลา ถาตองหาหมอก็จะโทรติดตอหมอให 
แตสวนใหญเขาก็สามารถดูแลตนเองกันไดอยู เขาดูแลดี นอกจากนี้ยังติดตามดูแล
ผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงดวยวาเขาทานอาหารเปนไง ดูแลตนเองได
ไหม ใหคําแนะนําเบื้องตนให ถามีปญหาจึงจะประสานงานตอกํานันหรือหมอที่ 
ร.พ...” 

บัณฑูลย ศีรประไหม, ผูใหญบานเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 

4. กระบวนการสรางเปาหมายรวม 
จากการวิเคราะหกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นวาการเปดโอกาสให

ผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งไดแก ผูดูแลผูปวยเบาหวาน ตัวแทน
ผูปวยเบาหวานทั้งในระดับหมูบานหรือระดับตําบล ในฐานะของผูใหญบานเบาหวานและกํานัน
เบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ไดเขามารวมในกิจกรรมการดูแลผูปวย
เบาหวานทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพผูปวยและผูดูแล การใหบริการตรวจรักษา และการติดตาม
เยี่ยมผูปวยเบาหวานรวมกับเจาหนาที่ และการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหาและความ
ตองการของผูปวยเบาหวาน รวมทั้งการรวมคนหาแนวทางในการปรับเปล่ียนเพื่อใหผูปวยเบาหวาน
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และนําไปสูความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูใน 
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ระดับที่ปกติ จะทําใหผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานไดเห็นความสําคัญของการดูแลผูปวย
เบาหวานและเกิดเปนเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม  

 

“...ชวงสองสามปที่ผานมา ร.พ.มีปญหาเรื่องผูปวยเบาหวานมารับบริการที่ร.พ.จํานวน
มาก ทํายังไงผูปวยก็ไมลดลงเลย ผูปวยคุมเบาหวานไมไดเลย ผูปวยเดินทางมา ร.พ.
ลําบาก มาตั้งแตเชาพบหมอก็คุยไดไมนานเพราะมีผูปวยคนอื่นๆ รออยูอีกเยอะ จน 
เมื่อ ประมาณเดือน กุมภาพันธ ปที่แลว ทาง ร.พ.จึงจัดใหมีการประชุมและหาวิธีการ
ดูแลผูปวยกลุมนี้ จึงมีแนวทางวา จะจัดบริการคลินิกในชุมชน ร.พ.จึงแจงในที่ประชุม
ประจําเดือน อสม. ขอความรวมมือให อสม.มาชวยในวันที่มีคลินิกเบาหวานในพื้นที่
ของตนเอง เราก็ยินดีชวยเหลืออยูแลว…” 

“...แตละเดือนเราก็จะเอาปญหาของผูปวยมาคุยกันกับ ร.พ.และประชุม อสม.ดวยเพื่อ
ชวยกันหาแนวทางแกไขปญหาดวยกัน…” 

“...อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน กับผูใหญบานเบาหวาน จะดูแลผูปวยเหมือนกัน 
แตวาเราจะดูแลผูปวยเบาหวานไดไมลึกเทา เพราะผูใหญเบาหวานเขาเปนเบาหวาน
ดวยกัน เขาเขาใจกันดีกวาเรา การใหคําแนะนําจะดีกวาเรา ...แตสวนใหญถาผูปวย
คุมเบาหวานไมได เราก็ชวยๆ กันพูด…” 
การสนทนากลุมของ อสม.ที่มาเปนอาสาสมัครดแูลผูปวยเบาหวานในหมูบาน 

หองประชมุ ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
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บทที่ 3 รูปธรรม                          การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

การสังเคราะหนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน” ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดสะทอนใหเห็นรูปธรรมของการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ชุมชน  ใน 2 กระบวนการหลัก ไดแก 1) กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่  ในการสราง
เครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม และการพัฒนาศักยภาพของผูปวยเบาหวาน
และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน และ 2) กระบวนการคนหาและใชขอมูลเกี่ยวกับปญหา
และความตองการในการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน เพื่อเปนแนวทางในการดูแลผูปวย
เบาหวาน โดยใชกระบวนเรียนรูจากประสบการณตรงและการสรุปบทเรียน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 

1. กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ 
1.1 การสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม 

 ผลจากการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ จนนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยเบาหวาน 
แมวาผูปวยในกลุมที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง (180 mg/dl ขึ้นไป)  จะไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพมาโดยตลอด ทั้งกิจกรรมหองเรียนเบาหวาน โรงเรียนเบาหวาน และคายเบาหวาน 
แตก็ไมสามารถที่จะชวยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได และผูปวย
บางรายสามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพไดเพียงระยะแรก หลังจากนั้นความสนใจในการดูแล
สุขภาพก็ลดลงเปนผลใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติทําไดนอย ผูปวยกลุมนี้
จึงไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพอีกครั้ง โดยการจัดกิจกรรมทบทวนความรูในการ
ดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน ผลจากการรวมกลุมผูปวยเบาหวานในครั้งนี้ไดเกิดการตั้งเปนชมรม 
คนมิกินหวานเพื่อที่จะใหการดูแลชวยเหลือผูปวยเบาหวานดวยกัน และมีการเลือกผูแทนผูปวย
เบาหวานในระดับตําบลและเรียกวากํานันเบาหวาน ซึ่งนอกจากจะเปนแกนนําผูปวยเบาหวานในแต
ละพื้นที่ในระดับตําบลแลว ยังเปนผูประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเขาวง และ
ตอมาเมื่อศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงไดใหการดูแลผูปวยเบาหวานเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมท้ัง
การจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจโดยใหบริการตรวจรักษาผูปวยเบาหวานในชุมชน และให
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ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยเบาหวาน นับตั้งแตการหาตัวแทนของผูปวยเบาหวานใน
ชุมชนเพื่อเปนผูใหญบานเบาหวานที่ใหการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนของตนเอง การเปดโอกาส
ให อสม.เขามารวมเรียนรูและเปนอาสาสมัครในการดูแลผูปวยเบาหวาน จนเกิดเปนเครือขายการ
ดูแลผูปวยเบาหวานที่ชุมชนเขามามีสวนรวม 

 การรวมตัวของผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน จึงเปน
ภาพที่สะทอนการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล ที่มีการ
รวมกลุมเปนสังคมผูปวยเบาหวาน และเพื่อเปนการสรางความเขาใจรวมกันในบทบาทหนาที่ของ
ผูแทนผูปวยเบาหวานในแตละพื้นที่ จึงไดมีการเทียบเคียงกับบทบาทของผูนําในระดับทองถิ่นทั้ง
ผูใหญบานและกํานัน ดังนั้นจึงเกิดภาพของการมีผูใหญบานเบาหวาน และกํานันเบาหวาน 

 
“...เราตั้งศูนยสุขภาพชุมชนที่โรงพยาบาล ประชาชนในพื้นที่ที่เจ็บปวยและตองการ 
รับการรักษาก็จะมาหาเราที่ศูนยฯ ซึ่งเราก็จะดําเนินการใหผูปวยไดรับการตรวจรักษา
ตามระบบของโรงพยาบาลที่มีอยู ซึ่งก็รวมถึงผูปวยเบาหวานดวย ...แตเดิมเราไมได
แยกคลินิกเบาหวาน เราตรวจรวมกันเลย คนไขเยอะ ก็รอนาน เสียงตอวาตามมาเยอะ
มาก ก็คุยกันในโรงพยาบาลวาจะทํากันยังไง ก็เลยลองแยกผูปวยเบาหวานออกไป
ตรวจตางหาก เปนคลินิกเบาหวานขึ้นมา ใหบริการวันอังคารกับวันพฤหัสบดี ชวง 
แรกๆก็นัดปนๆกันไป ไมแยกหมูบาน ไมแยกตําบล ซึ่งผูปวยก็บนวาไมตางจากเดิม ไม
สะดวก เราก็คิดใหมอีก ซึ่งตอมาก็ไดแยกนัดเปนหมูบานเปนตําบล ก็ดีขึ้น แตผูปวย
ไมไดลดลง อาจเปนเพราะเรายังไมไดลงไปจัดการในการปองกันเทาที่ควร......ปญหา
ของผูปวยเบาหวานที่เราเจอในพื้นที่เราคือ น้ําตาลคอนขางสูง ซึ่งในทางวิชาการเราก็รู
วามันมีอันตรายยังไง ถาเขาคุมน้ําตาลไมดี ซึ่งทางทีมงานของเราที่เปนสหวิชาชีพอยู
แลวก็ประชุมปรึกษาหารือกัน กําหนดเปนแนวปฏิบัติวา เกณฑระดับน้ําตาลที่ยอมรับ
ไดในพื้นที่ไมนาจะเกิน 180 mg% คนที่เกินนี้ตองเอามาพัฒนาศักยภาพในการดูแล
ตนเองและปรับพฤติกรรมสุขภาพบางอยาง ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดและดําเนินการ
โรงเรียนเบาหวานในป 2548...โรงเรียนเบาหวานที่เราทําขึ้นนี้ เราจะเอาผูปวยมาเขา
หองเรียน ใหความรู สอนวิธีปฏิบัติตัวครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 5 ครั้ง เราทําไป
ประเมินผลโดยติดตามดูคาน้ําตาลของผูปวยประมาณเกือบป แตก็ยังเจอปญหาเรื่อง
น้ําตาลสูงกวาที่เรากําหนดไว ก็มานั่งประชุมปรึกษาหาทางออกอีก แลวก็ไดขอสรุป 
วาจะตองเอาผูปวยมาติวเขม โดยจัดคายเบาหวานขึ้น ซึ่งไดดําเนินการในชวงปลายป 
2549.....จากการติดตามประเมินผลผูปวยจากคายเบาหวาน ผูปวยหลายรายมี
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พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น มีการปรับเปล่ียนการดูแลตนเอง มีความรูความเขาใจในเรื่อง
เบาหวาน ประกอบกับการจัดคายเบาหวานนั้นเราไดเอาผูดูแลผูปวย(ครอบครัว)ของ
ผูปวยมาเขาคายดวย ซึ่งทําใหพวกเราเชื่อวานาจะเปนทางออกของการสรางการดูแล
ตนเองของผูปวยไดไมมากก็นอย ซึ่งก็ไดดําเนินการมาระยะหนึ่ง ...ผูปวยเบาหวาน 
ในพื้นที่เรามีคอนขางมาก  เฉพาะ 2 ตําบลที่เราดูแลอยูนาจะมากกวาสองรอยคน 
(จําตัวเลขไมได) ก็เลยคิดวานาจะมีการรวมกลุมของผูปวยเบาหวาน ก็เลยมีการจัดตั้ง
ชมรมคนมิกินหวาน ซึ่งเปนกลุมของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ กิจกรรมของชมที่ผานมา
ก็เนนการพัฒนาศักยภาพใหกับผูปวยและผูดูแลเปนหลัก......ชวงปลายป 2549 เราก็
ประเมินสถานการณกัน แลวก็ไดขอสรุปวา การแกปญหาที่ยั่งยืนนั้นนาจะเปนการมี
สวนรวมของชุมชนดวย และการใหบริการรักษาก็นาจะเกิดที่ชุมชน ไมนาจะเปนที่
โรงพยาบาลดังที่เคยทํา เพราะจะชวยลดปญหาหลายอยาง เชน ความแออัดของ
ผูปวยในโรงพยาบาล การเดินทางของผูปวย เปนตน จึงไดดําเนินการดําเนินการคลินิก
เบาหวานในชุมชน โดยจัดออกไปใหการตรวจรักษาในชุมชน แลวเราก็มีโอกาสไดเอา
องคกรชุมชนเขามารวมใหบริการดวย เชน อสม. ซึ่งชวยเราไดเยอะในแงของการ
เตรียมผูปวยเพื่อเขารับการตรวจรักษา เชน การลงผลการตรวจหาน้ําตาลในเลือด การ
ชวยประเมินสุขภาพเบื้องตนที่ อสม.พอจะชวยเหลือได ผูปวยบางคนที่เขาเจาะเลือด
เขาไดเองเขาก็ชวยเราได  มันทําใหเกิดภาพของการชวยเหลือกันของชุมชน ซึ่งทําให
เราคิดถึงเรื่องของสังคมผูปวยเบาหวาน ...และเราก็ไดพูดคุยกับกลุมผูปวย และตาง
มองเห็นวานาจะสรางการดูแลผูปวยเบาหวานดวยกันเอง โดยเทียบเคียงกับระบบการ
ปกครองทองถิ่น ซึ่งทําใหเกิดภาพของหมูบานเบาหวานขึ้น ซึ่งตองมีผูปกครองคือ 
ผูใหญบานเบาหวาน และกํานันเบาหวาน ...” 

อมรพันธ แข็งแรง, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550 

 

“...ตนป 2550 ทางหมอเขาเรียกคุยวาพวกที่เปนเบาหวานดวยกันนาจะชวยกันดูแล
กันเอง พวกเราก็คุยกันแลวก็สรุปวา แตละหมูบานควรมีผูนําในการดูแล ก็เลยเกิดเปน
ผูใหญบานเบาหวาน...” 

สมพงษ  ศรีประไหม, ผูใหญบานเบาหวานหมูที่ 13 ตาํบลคุมเกา,  
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 
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“...หมอออกไปประชุมที่หมูบาน เรียกผูปวยเบาหวานมาประชุม แลวใหตั้งเปนกลุม
ผูปวยเบาหวานของหมูบาน แลวก็ใหผูปวยเบาหวานดวยกันเลือกคนมาทําหนาที่เปน
ผูใหญบานเบาหวาน สมาชิกกลุมก็ยกมือใหผมหมด...” 
“...วันที่หมอไปเรียกประชุม ผมไมอยูบาน นองชายผมเขาก็เปนเบาหวาน ก็ฝากเขาไป
ฟงดวย พอกลับมาเขาก็บอกวา มีการตั้งกลุมเบาหวานของหมูบาน และทางกลุมก็
เสนอใหผมเปนผูใหญบาน แบบนี้มันลอยมา เราก็ตองยอมทํา แตก็ยินดีนะเพราะมัน
ทําไดอยู พี่นองเราก็ตองดูแลกัน...” 
“...ผูปวยเบาหวานเลือกคะ ทั้งๆที่อายุนอย เขาบอกวาเราทํางานได คลองตัว อานได
เขียนได ก็เลยเลือกคะ...” 

สนทนากลุม ผูใหญบานเบาหวานตาํบลคุมเกา,  
หองประชมุ โรงพยาบาลเขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

กระบวนการไดมาซึ่งผูใหญบานเบาหวาน และกํานันเบาหวาน เกิดขึ้นจากการที่
สมาชิกกลุมผูปวยเบาหวานเปนผูเสนอชื่อและเลือกกันเอง โดยใชวิธีการโหวตใหคะแนน ซึ่งผูที่จะ
เปนผูใหญบานเบาหวาน หรือกํานันเบาหวานไดจะตองเปนผูปวยเบาหวานที่อยูในชุมชนนั้น โดย
การเลือกกํานันเบาหวานไดเกิดขึ้นกอนตั้งแตที่มีการตั้งเปนชมรมคนมิกินหวาน ตอมาศูนยสุขภาพ
ชุมชนเขาวงไดมีการพัฒนาระบบบริการใหมีคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน จึงตองการ
สรางแกนนําในชุมชนเพื่อคอยดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนของตนเอง และเกิดเลือกตัวแทนสมาชิก
ผูปวยเบาหวานในฐานะของผูใหญบานเบาหวานขึ้นมา อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ที่ยังไมเขาใจ
บทบาทหนาที่ของผูใหญบานเบาหวาน จึงยังไมสามารถเลือกผูใหญบานเบาหวานไดในระยะแรก 
ตอมาเมื่อไดอธิบายและสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูใหญบาน
เบาหวานจึงจะสามารถมีตัวแทนที่เปนผูใหญบานเบาหวานได และจากการวิเคราะหขอมูลของการ
เปนผูใหญบานเบาหวานหรือกํานันเบาหวาน ไดสะทอนใหเห็นคุณลักษณะของผูใหญบานเบาหวาน 
และกํานันเบาหวาน ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคุณลักษณะของผูใหญบานเบาหวานและกํานันเบาหวาน 
 

คุณลักษณะของผูใหญบานเบาหวาน คุณลักษณะของกํานันเบาหวาน 

- เปนผูปวยเบาหวานดวยกัน 

- มีพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดี 
- เปนผูที่ผูปวยเบาหวานในหมูบานไววางใจ 
และเลือกใหเปน 

- เปนบุคคลที่สถานบริการสุขภาพไววางใจได 
- อานออกเขียนได 
- เสียสละและเต็มใจที่จะทํา 
เปนตน 

-  เปนคนขยัน 

-  มีใจอาสาทํางาน 

-  มีพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดี 
-  เปนคนกวางขวางที่ผูปวยเบาหวานในพื้นที่ 
-  รูจักดี 
เปนตน 

 

“...ผลจากการเลือกตัวแทนระดับตําบลของชมรมคนมิกินหวาน  ผูปวยเบาหวานบอก
วาตัวแทนระดับตําบลฟงยากไมเขาใจ  ไมรูวาทําหนาที่อะไร  ก็เลยมีผูเสนอวาถาให
ดูแลผูปวยเบาหวานทั้งตําบลก็คงเหมือนกํานัน   จึงมีการใชคําวากํานันเบาหวานแทน
คําวาตัวแทนระดับตําบล...” 

  นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

“...คนอื่นเห็นก็วาทําไมเราทําได เปนตัวอยางที่ดี ประชุมชมรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2549 ที่ผานมา สมาชิกก็เลือกใหเราเปนหัวหนากลุมตําบลคุมเกา ก็เลยไดเปนกํานัน
เบาหวาน...” 

สุนิตา  วงศเวียน, กํานันเบาหวานตาํบลคุมเกา, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 

“...การเลือกผูใหญบานเบาหวาน จะดําเนินการชวงที่เจาหนาที่ไดออกไปจัดบริการ
คลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ  โดยตองการใหสมาชิกผูปวยเบาหวานในหมูบานได
เลือกตัวแทนขึ้นมาเองเพราะคิดวาถาเปนความตองการที่เกิดจากชุมชนนาจะอยูได
ยั่งยืนกวาที่เราเลือกให ตอนแรกก็หาอาสาสมัครไมไดเพราะคิดวา ผูใหญบาน
เบาหวานตองมีภาระการประชุมทุกเดือนเหมือนผูใหญบานทั่วไปจึงไมมีคนสมัคร   
ตอมาในครั้งที่ 2-3 จึงมีการกําหนดคุณสมบัติของผูใหญบานเบาหวานวา ตองมี
คุณสมบัติคือ 1) บุคลิกกลาพูด กลาแสดงออก 2) ฟงหมอเขาใจและพูดใหคนอื่นฟง 
รูเร่ือง 3) เสียสละ มีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือคนอื่น แตบางหมูบานก็หาไมไดก็
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ตองให อสม.ที่เปนผูปวยเบาหวานรับเปน โดยเฉพาะในเขตโซนเมืองซึ่งขาดการรวม
กลุมกันตั้งแตตน  ตางคนตางไป...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

“...เราใหเขาเลือกกันเองในแตละหมูบานวาใครนาจะทําหนาที่ผูใหญบานเบาหวาน 
และกํานันเบาหวานได จากที่สังเกตคนที่เขาเลือกนะก็เปนคนที่มีลักษณะเปนผูนําอยู
แลว มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือคนอื่น อยางคนที่เปนกํานัน
เบาหวานคือคุณสุนิตา ก็เปนคนที่คอนขางขยันขันแข็ง คนนี้เขามีจิตอาสาคอนขางสูง 
ชอบทํางาน เปนผูนําออกกําลังกายของผูปวยเบาหวาน อยางนี้เปนตน คนที่เปน
ผูใหญบานเบาหวานก็มีหลากหลายลักษณะ เชน เปนขาราชการบํานาญบาง เปน
ปราชญชาวบานบาง เปนคนหนุมสาวไฟแรงบาง แตที่เหมือนกันคือ คนเหลานี้ยินดีที่
จะทํางานเพื่อคนเปนเบาหวานในพื้นที่ของตนเอง...” 

อมรพันธ แข็งแรง, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาวง,  
หองประชมุ โรงพยาบาลเขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

“...ผมคิดวาการที่ผมไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานเบาหวานเพราะผมเปนพวกเดียวกัน  
เขารับผมเขาพวก จากฐานะเดิมของผมที่เปนทั้ง อสม. สมาชิก อบต. ผมเลยคิดวา
กลุมผูปวยเบาหวานดวยกันเลือกผมเปนผูใหญบานเบาหวานก็คงดวยเหตุนี้...การเปน
ผูใหญบานเบาหวานตองอาศัยการยอมรับจากผูปวยเบาหวานดวยกัน อยางเขาโหวต
ใหผมเปน ผมก็คิดวาเขาคงยอมรับผม ซึ่งผมคิดวาการที่ผมเปนทั้ง อสม. สมาชิก 
อบต. นาจะทําใหมีความนาเชื่อถือกันอยูดวยแตกอน...” 

สมพงษ  ศรีประไหม,ผูใหญบานเบาหวานหมูที่ 13 ตําบลคุมเกา,  
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 

1.2 การพัฒนาศักยภาพของผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย
เบาหวาน  

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ไดสะทอนใหเห็นภาพของการ
พัฒนาศักยภาพผูปวยเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งไดแก ผูดูแลผูปวย
เบาหวานที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอง ตัวแทนผูปวยเบาหวานในระดับหมูบานในฐานะ
ของผูใหญบาน ตัวแทนผูปวยเบาหวานในระดับตําบลในฐานะของกํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปน
อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังตอไปน้ี  



 
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 45 

 

 1) คายเบาหวาน เปนกิจกรรมการจัดอบรมใหความรูและฝกทักษะในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน   โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูปวยเบาหวาน ผูดูแลผูปวยเบาหวาน
ผูใหญบานเบาหวาน กํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน รูปแบบการ
จัดกิจกรรม แบงออกเปน 2 วัน  โดยวันแรกเปนการใหผูที่เขาคายไดทําการคนหาปญหา และหา
แนวทางในการแกไขปญหาการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกัน โดยมีผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน และ
สมาชิก อบต. มารวมรับฟงการสรุปปญหาที่พบ และตอนเย็นผูที่เขาคายรวมกับสมาชิกในครอบครัว
รวมกันทําแผนการดูแลผูปวยเบาหวาน วันที่สองมีการเขาไปรวมเรียนรูเปนฐาน โดยไดแบงฐาน 
การเรียนรูเปน 5 ฐาน ไดแก ฐานที่ 1 รูทันเบาหวาน  เปนฐานความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเปน
โรคเบาหวานและชี้ใหเห็นถึงอาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้น  ฐานที่ 2 กินอยางไรใหถูกวิธีถูกโรค 
เปนฐานความรูเกี่ยวกับการกินยาและปญหาที่พบในเรื่องการกินยา  ฐานที่ 3 อาหารทองถิ่นพิชิต
เบาหวาน เปนฐานความรูเกี่ยวกับอาการที่เหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวาน  ฐานที่ 4 การดูแล
บริหารเทา เปนฐานความรูที่สาธิตและปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเทาโดยเริ่มตั้งแตการทําความสะอาด
และการนวดเทาและฐานที่ 5 รูจริงรูลึก  เปนฐานความรูเกี่ยวกับความรูเร่ืองโรคเบาหวานและ 
การปฏิบัติตัว ซึ่งแตละฐานการเรียนรูจะมีทั้งการบรรยาย การพูดคุยประสบการณการดูแล และ 
การฝกปฏิบัติ ที่กอใหเกิดบทเรียนที่เปนประโยชนตอผูปวยที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเปน
ประโยชนกับผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน และในระหวางการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู ไดมี
การเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด  เพื่อที่จะใหผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานไดรับรูวาระดับน้ําตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร ทั้งกอนกินอาหาร 
หลังกินอาหาร  และหลังจากออกกําลังกาย  และเมื่อเสร็จกระบวนการการเรียนรูทั้ง 5 ฐานไดมีการ
ประเมินความรูของผูเขารวมกิจกรรม  ดังตัวอยางการแสดงทัศนะของผูปวยเบาหวาน  และ
ผูเกี่ยวของในการดูแลเบาหวานที่ชี้ใหเห็นการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 

 

“...การจัดแบบนี้ก็ดีนะ อยางแรกเลย เรามีความรูมากขึ้น รูจักโรคเบาหวานมากขึ้น...”  
“...แตกอนไมรูวาเบาหวานเปนยังไง มาวันนี้ก็ไดรูเยอะขึ้น ...ไดรูวาตองดูแลเทาใหดี 
ตองขัดใหสะอาด ตองแชกอนขัด เราไปทํานากลับมาก็ตองขัด ไมใหดินเขาไปอยูใน
เล็บ...” 
“...ผมเปนผูปวยและก็เปนผูใหญบานเบาหวานดวย ก็เขาใจคนที่เปนเบาหวานดวยกัน 
อยางเวลาเราไปเยี่ยมเขาเราก็จะรูวาตองถามขาวคราวอะไรกันบาง ไมเห็นมาตรวจเรา
ก็ตองไปตามมา หรือตามไปดูวาทําไมไมมา ...แตกอนไมรูวาจะตองชวยกันยังไง พอ
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มาเขาอบรมมันก็ทําใหไดคิดวา จริงๆการดูแลเบาหวานเราก็ทํากันได ตอนนี้มีความรู
เยอะขึ้นก็คิดวาจะไปดูแลกันไดมากขึ้น...” 
ผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดแูลผูปวยเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,  

25 เมษายน 2550 
 

 2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในระหวางที่เจาหนาที่
ศูนยสุขภาพชุมชนไดออกมาใหบริการคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจที่จัดขึ้นในแตละชุมชน หรือ
ชวงบายของแตละวันที่มีคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ ที่เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงและ 
ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานไดออกไปเยี่ยมติดตามใหการดูแลผูปวยที่บาน ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวไดดําเนินการเพื่อใหผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานไดมีเวที 
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูวิธีการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกัน 

 

“...ระหวางที่ทํากลุมคุยกัน ก็จะใหคําแนะนําตางๆ เร่ือง อาหาร ออกกําลังกาย ไปดวย 
พยายามใหคนที่ควบคุมเบาหวานไดดี บอกเพื่อนๆ วาเขาทําอยางไร.. ชวงบายถา
ตรวจเสร็จแลว ทีม ร.พ.จะไปเยี่ยมบาน เราก็จะไปดวย ก็ไปเรียนรูวิธีการดูแลของหมอ 
แลวก็ชวยคุยใหกําลังใจ แนะนําดวย...” 
“...การไปเยี่ยมบาน ไมไดเยี่ยมทุกวัน เยี่ยมเฉพาะผูปวยที่น้ําตาลสูงหรือต่ํากวาปกติ 
สวนใหญก็จะเขาไปคุยมากกวา หรือไปเยี่ยมกรณีที่ผูปวยไมสบาย...” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

 3) การเผยแพรขอมูลผานรายการวิทยุ และการจัดทําวารสารจิตอาสาการ
ดูแลผูปวยเบาหวาน เปนกิจกรรมที่เนนการนําเสนอความรูและถายทอดประสบการณการดูแล
ผูปวยเบาหวาน เพื่อใหผูที่สนใจไดเรียนรูแนวทางหรือวิธีการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานซึ่งนําไปสู
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานไดอยางเหมาะสม อีกทั้งการทําวารสารยังเปนการแสดง
บุคคลตัวอยางที่ไดทํากิจกรรมที่ดี และเปนแบบอยางที่ดีสําหรับบุคคลอื่นในการดูแลผูปวยเบาหวาน 

 4) ตลาดนัดเบาหวาน   เปนกิจกรรมที่ ใหแตละพื้นที่ ไดมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณและไดนําเสนอวิธีการดูแลผูปวยเบาหวาน 

 อยางไรก็ตามแมวาการดําเนินกิจกรรมในขอที่ 3-4 ยังไมเกิดขึ้นในระหวางที่ไดลง
พื้นที่เพื่อถอดบทเรียน แตดวยแนวคิด เปาหมาย และวิธีการในการดําเนินกิจกรรมดังที่กลาวมาใน
ขางตน นาจะเปนสิ่งที่ยืนยันและชี้ใหเห็นไดวากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ที่เปนการพัฒนาศักยภาพของผูปวยเบาหวานและผูที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวยเบาหวานได 
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2. กระบวนการคนหาและใชขอมูล 
2.1 กระบวนเรียนรูจากประสบการณตรง 

 การคนหาและใชขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการดูแลสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวาน เพื่อเปนแนวทางในการดูแลผูปวยเบาหวาน เกิดขึ้นจากประสบการณตรงในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานซึ่งไดเรียนรูปญหาและความตองการของผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของใน
การดูแลผูปวยเบาหวาน  จนนําไปสูการปรับโครงสรางและพัฒนาระบบบริการสําหรับผูปวย
เบาหวานอยางตอเนื่อง 

 

“...แตกอนจัดคายที่โรงพยาบาลทําแลว ผูปวยยังมีน้ําตาลในเลือดสูง คุยกันในทีมก็ 
คิดวาผูที่อยูในชุมชนนาจะไดมีสวนรวมและไดดูแลกันเอง......การทําคายครอบครัว
เบาหวาน ครั้งแรกเครียดมาก ครั้งตอไปทําไดเร็วขึ้นเพราะรูกระบวนการ.....แตกอน
สอนไปตามหลักวิชาการ  คนไขไมรูเร่ือง  ตองทําในลักษณะที่เปนกิจกรรมคนไขจะจํา
ไดมากกวา......หลังจากที่ทําคายเสร็จ วิทยากรทั้งหมดก็จะมาคุยกันวาตอไปจะทํา
อะไร...” 
นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,  

25 เมษายน 2550 
 

2.2 การสรุปบทเรียน 

 การปรับโครงสรางและบริการสําหรับผูปวยเบาหวานที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องของ
โรงพยาบาลเขาวงและศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง เปนผลมาจากการสรุปบทเรียนหลังจากที่ไดมีการ
จัดกิจกรรมสําหรับผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานของทีมสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลเขาวง และเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนการ
คนหาและใชขอมูล ที่นําไปสูปรับเปล่ียนกิจกรรมและการใหบริการที่ตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน  

 
 

“...หลังจากที่ทําคายเสร็จ วิทยากรทั้งหมดก็จะมาคุยกันวาตอไปจะทําอะไร...” 
นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,  

25 เมษายน 2550 
 

“...ขอมูลสถิติตัวเลขผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมได เปนการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพื่อดูวางานที่ทําไปเห็นผลอยางไร  จะไดนํามาปรับปรุงการทํางาน  ทําไมตัวเลขจึงขึ้น 
เพราะอะไร  และใชเปนขอมูลเพื่อนําไปบอกกับชุมชนใหชุมชนไดรับรู  ใหเขาไดเห็นวา
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ผูปวยหวานในชุมชนของตนเองเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่น จะไดเปน
ตัวกระตุนวาทําไมพื้นที่นี้มากทําไมพื้นที่นี้นอย  พื้นที่อื่นเขาสามารถควบคุมไดพื้นที่
ของตนทําไมควบคุมไมได   มีปญหาที่ไหนตองชวยกันคิดชวยกันทําชวยกันดูแล  และ
ใชเปนกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ในการทํางาน...”  

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  
ร.พ.เขาวง,  26 เมษายน 2550 
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บทที่  บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 

นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน” ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดสะทอนใหเห็นถึงการรวมตัวกันเปนสังคมผูปวยเบาหวานและสราง
เปนเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม ที่มีผูทั้งผูปวยเบาหวาน ผูที่
เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน (ไดแก ผูดูแลผูปวยเบาหวานที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือ
ญาติพี่นองผูใหญบานเบาหวาน กํานันเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน) 
เจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง และ อบต. โดยแตละกลุมหรือ องคกรและภาคี ไดมีสวนรวม
และมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไปในแตละกิจกรรม ผลจากการสังเคราะหบทบาทหนาที่ของ
องคกรและภาคีที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยเบาหวาน ไดสะทอนใหเห็นบทบาทหนาที่ขององคกร
และภาคี 2 ประเด็น ไดแก  1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูปวยเบาหวาน  และ 2) การพัฒนา
ศักยภาพผูปวยเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูปวยเบาหวาน 
จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ไดสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการและกิจกรรมในการ

ดูแลผูปวยเบาหวานซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูปวยเบาหวาน  ประกอบดวย 
การจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน การติดตามเยี่ยมบาน และการสงตอการรักษา ซึ่ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นไดชี้ใหเห็นบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีที่ไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน
ดังนี้ 

1.1 การจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน  

 เปนกิจกรรมที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงไดมีการปรับเปล่ียนโครงสรางและพัฒนา
ระบบบริการ โดยการออกไปใหบริการตรวจรักษาผูปวยเบาหวานในชุมชน พรอมท้ังใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการดูแล ซึ่งในการดําเนินกิจกรรมคลินิกเลาหวานใกลบานใกลใจไดแบงพื้นที่
รับผิดชอบออกเปนโซนทั้งหมด 8 โซน  โดยแตละโซนจะประกอบไปดวยหมูบานที่อยูใกลเคียงกัน 
และเลือกหมูบานที่เปนศูนยกลางซึ่งสะดวกในการเดินทางเปนจุดที่ใหบริการตรวจรักษาในพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังใหผูปวยเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัดเตรียมสถานที่ การจัดคิวรอตรวจ การตรวจวัดความดัน การเจาะ
เลือดเพื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือด รวมทั้งการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลสุขภาพรวมกัน 
ซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกลาวไดชี้ใหเห็นบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง และ 
ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานดังนี้ 
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 1) เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง มีบทบาทในการเปนผูพัฒนาระบบบริการ
และใหบริการ บทบาทการเปนผูเชื่อมประสานทั้งในสวนของผูปวยเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานเพื่อใหเกิดการจัดบริการตรวจรักษาผูปวยเบาหวานในชุมชน และบทบาทใน 
การเปนผูใหการสนับสนุน ทั้งในดานการใหคําแนะนํา การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม 
การเฝาระวังและควบคุมปองกันโรค และการสนับสนุนอุปกรณตางๆ 

  - บทบาทในการเปนผูพัฒนาระบบบริการและใหบริการ มีจุดเริ่มตนจาก
การหาและใชขอมูลการดูแลผูปวยเบาหวานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และยึดเอาปญหาและความตองการ
ของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ตนเองเปนตัวตั้ง พรอมทั้งใชประสบการณที่ไดรับจากการทํางานดูแล
ผูปวยเบาหวานมาอยางตอเนื่องมาพัฒนาระบบบริการและจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจใน
ชุมชน ซึ่งมีทั้งการใหบริการตรวจรักษาทางคลินิก การติดตามผลการตรวจรักษา การคนหาผูที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือมีภาวะแทรกซอน และการสงตอผูปวยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในรายที่ไม
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและมีภาวะแทรกซอนเพื่อใหผูปวยไดรับบริการอยาง
ตอเนื่อง 

  - บทบาทการเชื่อมประสานทั้งในสวนของผูปวยและผูที่เกี่ยวของในการ
ดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดระบบบริการ ซึ่งนอกจากจะเกิด
เครือขายการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพผูปวยและผูที่มีสวนรวมใน
การดูแลผูปวยเบาหวาน โดยเปดโอกาสใหผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย
เบาหวาน ไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดูแลผูปวยเบาหวานในระหวาง
ใหบริการในคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ เพื่อใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมจากผูที่มีประสบการณตรง การเรียนรูภาวะผิดปกติและรวมกันหาแนวทางในการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม  

  - บทบาทการเปนผูใหการสนับสนุน ทั้งในดานการใหคําแนะนํา การจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมการเฝาระวังและควบคุมปองกันโรค และการสนับสนุนอุปกรณ
ตางๆ ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกันระหวางเจาหนาที่
และผูปวยเบาหวาน  และรวมกันหาแนวทางและจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ การเฝา
ระวังและควบคุมปองกันโรคในชุมชน เชน การออกกําลังกาย การตรวจคัดกรองโดยชุมชน 
นอกจากนี้ยังตองสนับสนุนในดานการจัดหาอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูปวยเบาหวาน เชน เครื่อง
ตรวจวัดความดันเคร่ืองตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด เพื่อใชในการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย
เบาหวานและประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการตรวจคัดกรองและคนหา
กลุมเสี่ยง 
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“...การใหบริการคลินิกเบาหวานในชุมชน  ประมาณ 7 โมงเชา อสม.ที่เปนอาสาสมัคร
ดูแลผูปวยเบาหวานที่ผานการฝกอบรมในการดูแลผูปวยเบาหวาน ทําหนาที่แจกบัตร
คิว  คนหาประวัติผูปวย  ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง  เจาะเลือด...หลังจากนั้นประมาณ 8 

โมงเชา เจาหนาที่จะทําการซักประวัติ  และจายยาใหกับผูปวย  ในระหวางที่รอตรวจ 
ก็จะมีการทํากลุมพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และ
การใหความรูโดยมีผูใหญบานเบาหวาน และอาสาสมัครเปนผูใหคําแนะนํา...…ยาย
ไข ขาดยามา 4-5 เดือนไมไดไปโรงพยาบาลเพราะเดินไมได พอเราออกมาเปดคลินิก
ตรวจรักษาเบาหวานในหมูบาน ญาติตองใสรถเข็นมาตรวจเลือด  พบระดับน้ําตาลขึ้น
สูง 200 กวา ชวงหลังเราก็บอกใหญาติไมตองเข็นมาจะออกไปเจาะเลือดใหที่บาน...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 
“...กิจกรรมคลินิกเบาหวานในชุมชน จัดสัปดาหละ 2 วันคือ วันอังคาร และวันศุกร จะ
เวียนไปแตละชุมชนที่อยูใกลๆ กันโดยจะจัดใหมีคลินิก ทุก 4-5 หมูบานที่อยูใกลๆ กัน 
เดือนหนึ่งจะออกมา 8 ครั้ง คลินิกที่จัดเริ่มตั้งแต 6 โมงเชาชาวบานเขาจะมารอกันที่
คลินิก เพื่อตรวจวัดน้ําตาลในเลือด วัดความดันโลหิตสูง จับกลุมนั่งคุยกัน รอ
เจาหนาที่มา...” 

นางสินสวาท โพนสาลี, เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 
 

“…เปนการทํางานกับทีมและเครือขายที่เกี่ยวของ มีการประสานงาน ชวยเหลือกัน 
ดีมาก การประสานมีทั้งพยาบาลกับพยาบาล ที่ใชการแบงหนาที่กันรับผิดชอบ 
พยาบาลกับ อสม.ที่อาสาสมัครมาเปนพี่เล้ียง พยาบาลก็จะทําหนาที่เปนผูใหขอมูล  
ฝกให อสม.ทํา และใหเห็นความสําคัญของตัวเอง มีความภูมิใจในความสามารถของ
ตัวเอง สวนพยาบาลกับผูใหญบานเบาหวาน พยาบาลจะมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและ
แจงขาวสารใหทราบเมื่อมีกิจกรรมที่ตองทํากับผูปวยเบาหวาน...”  

นางวชิตา  ธิธรรม, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 
 



 
52 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...หมูบานจัดการเบาหวาน ตัวผูปวย ครอบครัว ชุมชน ดูแลกันเอง เจาหนาที่เปน
เพียงผูคอยติดตาม  สนับสนุน...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 

“...ไปโรงพยาบาลเหมือนเปนพื้นที่เรา ผูปวยจะไมกลาพูด ออกมาในหมูบานเหมือน
อยูบานเขา มีอะไรเขาก็กลาบอกกลาพูด เราออกไปหมูบานสายเขาก็กลาทักทวง…” 

นางปรียาวรรณ  การวิทยี, เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง 
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 

 2) ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
และรูปธรรมการดูแลสุขภาพ ทําใหเห็นผูเขามามีสวนรวมเปนเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวาน 
โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน ไดแก กํานัน
เบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครผูใหการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งแตละ
กลุมมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

  2.1) กํานันเบาหวาน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญของการเปนผูนําการปฏิบัติตัว
ในระดับตําบล โดยเปนการแบบอยางที่ดีของการเปนผูปวยเบาหวาน และสงเสริมสนับสนุนใหผูปวย
เบาหวานในพื้นที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแล
สุขภาพและหาแนวทางรวมกันในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบทบาทของการประสานงาน 
กับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง และการแจงขาวสารใหกับผูปวยเบาหวานในพื้นที่ไดรับรู
ขาวสารกิจกรรมการดูแลสุขภาพ รวมทั้งติดตามผูปวยเบาหวานที่ไมมารับบริการในวันที่มีคลินิก
เบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน 

 
“...เปนกํานันเบาหวานทําหลายอยาง อยางแรกคือตองทําตัวเองใหดี ใหสมาชิก
มองเห็นวาเบาหวานมันอยูกับเราได แลวเราก็ตองอยูกับมันใหได ฉันตองออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ เปนผูนําออกกําลังกาย เอาเดิ่น(ที่ดินวาง)บานของตัวเองนั่นแหละเปน
ที่ออกกําลังกาย ชวนคนอื่นมารวมออกกําลังกายดวย......เปนคนคอยประสานงาน
ระหวางคนเปนเบาหวานในชุมชนกับโรงพยาบาล เพราะเดี๋ยวนี้ทางโรงพยาบาลเขาจะ
ออกมาตรวจรักษาเบาหวานถึงในชุมชน ทางโรงพยาบาลเขาจะประสานงานมาใหเรา
เตือนผูปวยในหมูบานใหมาตรวจรักษาตามวันนัดที่หมอจะออกมาตรวจรักษา ...เรา
ชวยเจาะเลือดผูปวยเบาหวานในชุมชนไวคอย วัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก กวาจะ 
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ทําแบบนี้ไดทางหมอเขาจะใหเราไปอบรมกอน ซึ่งตัวฉันเองก็เปน อสม.ดวย ก็เลยทํา
ได......เอาความรูที่ไดไปอบรมมาพูดคุยกับเขา ใหคําแนะนําแกผูปวยดวยกัน ตักเตือน
กันไปเทาที่เราพอจะทําได  บางทีเราไปอบรม อานหนังสือ เจอความรูใหมๆ ก็เอามา
เลาสูกันฟง...” 

นางสุนิตา  วงศเวียน กํานันเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม, 25 เมษายน 2550 
  
“...บทบาทหนาที่ของกํานันเบาหวาน จะคอยประสานงาน ประชาสัมพันธ ใหขอมูล 
ในการดูแลจัดการเรื่องเบาหวานในระดับตําบล ระหวางหมูบานทุกหมูบาน...” 

นางสินสวาท โพนสาลี, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,   
25 เมษายน 2550 

 

“...คนที่เปนผูใหญบานและกํานันเบาหวานจะเปนผูนํา ใหคําแนะนํา เปนคนที่คอยคุม
เวลาทํากิจกรรม ตรวจเบาหวาน และเจาะเลือด คนภายในกลุมจะนับถือเขามาก เขา
พูดอะไรก็เชื่อเขา เพราะสิ่งที่เขาพูด เขาก็ทําไดจริง เขาทําไดทุกอยางเลย โดยเฉพาะ
คนที่เปนกํานันเบาหวาน...”     

นางชิน  บาลเพชร อสม.ที่เปนอาสาสมคัรเปนผูดูแลผูปวย, ร.พ. เขาวง,  
26 เมษายน 2550 

 
  2.2) ผูใหญบานเบาหวาน  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญของการเปนผูนําการ

ปฏิบัติตัวในระดับหมูบาน  โดยเปนการแบบอยางที่ดีของการเปนผูปวยเบาหวานเชนเดียวกับกํานัน
เบาหวาน และสงเสริมสนับสนุนใหผูปวยเบาหวานในหมูบานของตนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
การรวมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลสุขภาพและหาแนวทางรวมกันในการดูแล
สุขภาพของผูปวยเบาหวานในหมูบาน และการเก็บรวบรวมขอมูลสุขภาพผูปวยเบาหวานในหมูบาน
เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามดูแลชวยเหลือในหมูบาน  นอกจากนี้ยังมีบทบาทของการ
ประสานงานกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง กํานันเบาหวาน ในการแจงขาวสารใหกับผูปวย
เบาหวานในพื้นที่ไดรับรูขาวสารกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และการจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ
ในชุมชน รวมทั้งการชวยกิจกรรมของคลินิกเบาหวาน รวมกับ อสม.ที่เปนอาสาสมัครในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน ไดแก การเตรียมสถานที่ การเตรียมอุปกรณ การเตรียมผูปวย การวัดความดันและ
เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด และการติดตามผูปวยเบาหวานในรายที่ไมมารับบริการใน
วันที่มีคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน 



 
54 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...อยางเวลาหมอจะไปตรวจรักษาที่หมูบาน  เขาจะโทรประสานไป  ใหเรา
ประชาสัมพันธใหวาหมดจะมาตรวจ แลวเราก็จะบอกใหผูปวยในหมูบานเราเตรียมตัว 
อยางงดน้ํางดอาหารมาเจาะเลือดในตอนเชา...ดูแลสถานที่ที่หมอจะมาเปดคลินิก 
ตองดูแลความเรียบรอย โตะเกาอี้ตองเตรียมใหพรอม...” 
“...ชวยเขาเรียกชื่อ ตรวจสอบวาใครมาบางไมมาบาง...” 
“...ถาผูใหญเบาหวานไมไดเปน อสม. ไมเคยอบรมมาก็จะไมไดเจาะเลือด แตจะชวย
บันทึกขอมูลเอาไว แตถาผูใหญเบาหวานที่เปน อสม.ดวยเคยอบรมมาแลวชวยเจาะ
เลือดได...” 
“...วันที่มีคลินิก ถามสารทุกขสุกดิบกัน ดูวาใครยังมีน้ําตาลสูงน้ําตาลต่ํา แลวก็บอก
กันวาทํายังไงถึงจะดี...ใหความรูเขาคะ ก็จะคุยกับผูปวยดวยกัน ผูปวยบางคนยังไมมี
ความรู ดูแลตัวเองยังไมดี เราก็ใหความรูเขา ใหคําปรึกษาเขา...” 
“...ตามไปดูวาที่ไมมาตรวจเปนเพราะอะไร...” 

การสนทนากลุม ผูใหญบานเบาหวาน, ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

“...แตกอนผมไมคอยเขาใจคนเปนเบาหวานมากนัก เปน อสม.ก็แคคอยเตือน แต
ตอนนี้เปนเองก็เขาใจมาก ไมไดทําแตเตือน แตตองเอาสิ่งที่เราทําแลวคิดวาดีมาเลาสู
กันฟง เห็นคนที่น้ําตาลขึ้นเราก็เปนหวงกัน ไปใหคําแนะนํากัน ...ใครไมมาตรวจก็ไป
ตามวาไปไหน มียากินไหม สอบถามวามีอาการน้ําตาลขึ้นลงไหม .....หลักๆที่ทําคือ
การประสานงานระหวางผูปวยเบาหวานกับทางหมอเรื่องตรวจ ที่เราไปเยี่ยมไปถาม
กันก็เปนสิ่งที่เราทําอยู ตอนนี้ก็ทําทะเบียนผูปวยเบาหวานในหมูบานของตนเองไวดวย 
ลงขอมูลพวกคาน้ําตาล ความดันโลหิต น้ําหนักตัว ของแตละคนไว มีใครถามเราก็รู
หมด ใครมาตรวจสม่ําเสมอยังไงก็รู...”  

นายสมพงษ  ศรีประไหม ผูใหญบานเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,   
25 เมษายน 2550  

 
“...ยกตัวอยางการเปนผูใหญบานเบาหวาน คุณบัณฑูรย เขาจะมีบทบาทในการเปนผู
ประสานงาน คอยติดตอ ขอคําปรึกษากับเจาหนาที่ตลอด ดูแลวเขามาทําตรงนี้ดวยใจ
จริงๆ มีจิตอาสา จะมีความเปนผูนําหรือไมใชเร่ืองสําคัญแตตองมีจิตใจดีมากอน
เลย...” 

นางสินสวาท โพนสาลี, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,   
25 เมษายน 2550 
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จากการทําหนาที่ของผูใหญบานเบาหวาน  และกํานันเบาหวานสามารถสรุปบทบาทหนาที่ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของผูใหญเบาหวานและกํานันเบาหวาน 
 

    บทบาทหนาที่ของผูใหญบานเบาหวาน        บทบาทหนาที่ของกํานันเบาหวาน 

- เปนผูประสานงานการตรวจรักษา 
- ใหขอมูลดานสุขภาพแกผูปวยเบาหวาน 

- เปนผูรวบรวมขอมูลผูปวยเบาหวาน 

- เปนผูส่ือสารระหวางผูปวยเบาหวาน 

- เปนผูนําการปฏิบัติตัวในฐานะเปนผูปวย 

    เบาหวาน 

- เปนแบบอยางที่ดีของการเปนผูปวยเบาหวาน 

- ใหการปรึกษาแกผูปวยเบาหวาน 

เปนตน 

- การประสานงานกับผูใหญบานเบาหวาน 

- การเปนผูนําการปฏิบัติตัว 
- การเปนแบบอยางที่ดีของการเปนผูปวย 

- การเรียนรูขอมูลผูปวยเบาหวาน 

เปนตน 

 
  2.3) อสม. ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งอาสาสมัครในกลุมนี้มี

ทั้ง อสม.ที่เปนเบาหวานและไมเปนเบาหวาน แตมีความสนใจที่จะมารวมเรียนรูและใหการดูแล
ผูปวยเบาหวาน โดยจะมีบทบาทในการเฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมหรืออาการผิดปกติของผูปวย
เบาหวานที่รับผิดชอบการบันทึกขอมูลสภาวะสุขภาพของผูปวยเบาหวานเพื่อใชในการเฝาระวังและ
ใหการดูแลผูปวยเบาหวานที่ รับผิดชอบ การรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณและการให
คําแนะนําในการดูแลผูปวยเบาหวานการประสานงานกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง และ
การแจงขอมูลขาวสารดานกิจกรรมสุขภาพใหกับผูปวยเบาหวานในหมูบาน นอกจากนี้ยังมีบทบาท
การชวยเหลือเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงในการใหบริการในคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจ
ในชุมชน ไดแก การเตรียมสถานที่ อุปกรณ การจัดคิวผูปวยเบาหวานที่มารอตรวจ การวัดความดัน
โลหิต ชั่งน้ําหนัก การเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด และการเตรียมอาหารสําหรับ
ผูปวยเบาหวานหลังจากเจาะเลือดเสร็จรวมทั้งการติดตามผูปวยเบาหวานในรายที่ไมมารับบริการใน
วันที่มีคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน 
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“…ตองมาชวยหมอ ตอนมาตรวจที่ศาลาเอนกประสงคของหมูบาน ก็ตองมาเตรียม
สถานที่ตั้งแต 6 โมงเชา จัดคิวผูปวย ก็จะแยก ถาเปนผูปวยเบาหวานเราก็จะเจาะ
เลือดไวใหหมอ ลงไวในสมุด หลังจากนั้นก็วัดความดัน รอพบหมอ ถาพบวาคนไหนมี
น้ําตาลสูงเราก็จะแนะนําวาจะตองทําอยางไรบาง ควรจะกินอาหารอยางไร สวนคนไข
เบาหวานที่ไมมาในวันนัดตอนเย็นเราก็จะไปตามที่บานวาเปนอะไร ทําไมถึงไมมา 
และลงบันทึกไว…” 

นางเรือนไทย  อารมณสวัสดิ์, อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน 
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 
“...ในวันที่มีคลินิกเบาหวานในหมูบานของก็จะทําหนาที่ ประชาสัมพันธใหผูปวยและ
ชาวบานรูวาจะมีคลินิกเบาหวานวันไหน ถึงเขาจะกําหนดไววาทุกวันอังคารและศุกร 
บางทีชาวบานก็ลืมกัน (อสม.ที่ไมอาสามาเปนพี่เล้ียงผูปวยเบาหวาน ไมจําเปนตองมา
ชวยงานที่คลินิกเบาหวานในหมูบานก็ได)…” 

“... อาสาสมัครฯ ทั้งหมด (วันที่มีคลินิกของหมูบานตนเอง) ก็จะมารวมกันตอน 6-7 
โมงเชาเพื่อมาจัดคิวผูปวย เตรียมสถานที่ อุปกรณ เจาะเลือด วัดความดันโลหิต ชั่ง
น้ําหนัก ใหหมอกอนที่หมอ (ทีมพีซียู) จะมา...” 
“...พี่เล้ียงที่เปน อสม. ที่เคยไดรับการอบรมการเจาะเลือดตรวจน้ําตาลที่นิ้วมาแลวก็
สามารถเจาะเลือดผูปวยที่มารอหมอไดเลย...” 
“...หลังจากตรวจเลือด และลงบันทึกขอมูลเสร็จแลว ก็จะดูระดับน้ําตาลในเลือดวาใคร
สูงกวาปกติ ใครตํ่ากวาปกติ ใครควบคุมไดดี แลวจัดกลุมผูปวยคุยกันเอง และเราจะ
ทําหนาที่คอยกระตุนและซักถามถึงวาไปทําอะไรมาน้ําตาลในเลือดถึงสูงหรือต่ําหรือ
ควบคุมดี ...” 
“...ระหวางที่ทํากลุมคุยกัน ก็จะใหคําแนะนําตางๆ เร่ือง อาหาร ออกกําลังกาย ไปดวย 
พยายามใหคนที่ควบคุมเบาหวานไดดี บอกเพื่อนๆ วาเขาทําอยางไร ...” 
“...กรณีที่ผูปวยไมมาตามนัด เราก็จะถามหาวาไปไหน เปนอะไรหรือเปลา ถาเขามา
ไมไดก็จะไปชวยเจาะเลือดที่บานให และบอกกับหมอวามีปญหาอะไรหรือเปลา...”  
“...การบันทึกขอมูล อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวานก็จะมีสมุดบันทึกของเราเอง 
ผูใหญเบาหวานเขาก็จะมีสมุดบันทึกของเขาเอง เราแยกกันบันทึก เพราะจะไดรูขอมูล
ผูปวยดวยกัน ไมตองคอยมาถามกัน เราชวยกันดูแลอยูแลว…” 

“...อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน กับ ผูใหญบานเบาหวาน จะดูแลผูปวยเหมือนกัน 
แตวาเราจะดูแลผูปวยเบาหวานไดไมลึกเทา เพราะผูใหญเบาหวานเขาเปนเบาหวาน
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ดวยกัน เขาเขาใจกันดีกวาเรา การใหคําแนะนําจะดีกวาเรา ...แตสวนใหญถาผูปวย
คุมเบาหวานไมไดเราก็ชวยๆ กันพูด...” 
การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครพี่เลี้ยงดูแลผูปวยเบาหวานในหมูบาน 

ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

1.2 การเยี่ยมบาน 

 ผลจากการพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
ไดเกิดกิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวานที่มีการติดตามเยี่ยมถึงบาน ซึ่งนอกจากจะชวยใหเกิดการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูปวยและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานแลว ยัง
ชวยใหเกิดการรวมกันคนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนใหมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใหเหมาะสม 
และทําใหทราบขอมูลสภาวะของผูปวยเบาหวานในหมูบาน บทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีที่เปน 
ตัวหลักในการจัดบริการเยี่ยมบาน ประกอบดวย เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง และผูที่มี 
สวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน ซึ่งแตละองคกรและภาคีก็จะมบีทบาทหนาที่ดังนี้ 

 1)  เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง  มีบทบาทหนาที่ในการติดตามผล 
การรักษา และเฝาระวังควบคุมปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน รวมทั้งติดตาม
ผูปวยเบาหวานที่ขาดการรักษาหรือผูที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม เพื่อที่จะรวมกัน
หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังเปนการคนหาประชาชนที่เปน
กลุมเสี่ยงเพื่อท่ีจะเฝาระวังและควบคุมปองกันการเกิดโรคเบาหวาน 

 

“...ยายไข ขาดยามา 4-5 เดือนไมไดไปโรงพยาบาลเพราะเดินไมได พอเราออกมาเปด
คลินิกตรวจรักษาเบาหวานในหมูบาน ญาติตองใสรถเข็นมาตรวจเลือด พบระดับ
น้ําตาลขึ้นสูง 200 กวา  ชวงหลังเราก็บอกใหญาติไมตองเข็นมาจะออกไปเจาะเลือด
ใหที่บาน...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ พยาบาล PCU ร.พ.เขาวง, วัดบูรพากุดสมิ,  
25 เมษายน 2550 

 

 2)  ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ประกอบดวย กํานันเบาหวาน 
ผูใหญบานเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งมีบทบาทในการผูติดตาม
ดูแล ชวยเหลือผูปวยเบาหวานในหมูบาน โดยการไปเยี่ยมเยือนถามขาว พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณการดูแล และรวมกันคนหาแนวทางในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในรายที่มีปญหา 
หรือไมสามารถไปรับยาไดเอง นอกจากนี้ยังเขารวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ในชวง
บายของวันที่จัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในพื้นที่เพื่อออกติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวานที่บาน 
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. 

“... เห็นคนที่น้ําตาลขึ้นเราก็เปนหวงกัน ไปเยี่ยมไปถามขาวกัน ไปใหคําแนะนํากัน ...
ที่เราไปเยี่ยมไปถามกันก็เปนสิ่งที่เราทําอยู ตอนนี้ก็ทําทะเบียนผูปวยเบาหวานใน
หมูบานของตนเองไวดวย ลงขอมูลพวกคาน้ําตาล ความดันโลหิต น้ําหนักตัว ของแต
ละคนไว มีใครถามเราก็รูหมด ใครมาตรวจสม่ําเสมอยังไงก็รู...” 

นายสมพงษ  ศรีประไหม ผูใหญบานเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม  
25 เมษายน 2550 

  

“...ตนเองจะดูแลลูกบานที่เปนผูปวยเบาหวาน 18 คน เราก็คอยติดตามระดับน้ําตาล 
ไปเยี่ยมบานวาเขาดูแลตนเองอยางไร กินอาหารควบคุมเบาหวานไดหรือเปลา...”  

คุณบัณฑูลย ศีรประไหม ผูใหญบานเบาหวานหมู 10, วัดบูรพากุดสมิ,  
25 เมษายน 2550 

  

“...ชวงบายถาตรวจเสร็จแลว ทีม ร.พ.จะไปเยี่ยมบาน เราก็จะไปดวย ก็ไปเรียนรู
วิธีการดูแลของหมอ แลวก็ชวยคุยใหกําลังใจ แนะนําดวย…” 

“...แตละหมูบานจะจัดการไมเหมือนกัน บางหมู เชนหมู 15 และ 9 การดูแลผูปวย
เบาหวานในหมูบาน อสม.ทั้งหมูบานจะชวยกันดูแล ไมไดแบงวาตองดูแลผูปวยกี่คน 

เพราะมองเห็นวา อสม.ทุกคนก็ตองดูแลสุขภาพชาวบานเหมือนกัน ใครเจอก็ชวยกันดู 
แลวคอยมาเลากันทีหลัง อสม.ที่เปนอาสาสมัครพี่เล้ียงก็จะไดขอมูลดวย...แตบาง
หมูบานจะจัดการแบงผูปวยใหรับผิดชอบอยางนอย 2 คนตออาสาสมัครดูแลเบาหวาน 
1 คน เหมือนหมู 5…”  
“...เปนการไปเยี่ยมบาน แตไมไดเยี่ยมทุกวัน เยี่ยมเฉพาะผูปวยที่น้ําตาลสูงหรือต่ํากวา
ปกติ สวนใหญก็จะเขาไปคุยมากกวา หรือไปเยี่ยมกรณีที่ผูปวยไมสบาย...” 
การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครพี่เลี้ยงดูแลผูปวยเบาหวานในหมูบาน,  

ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

“...การมีอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน  ผูใหญบานเบาหวาน  กํานันเบาหวาน 
เจาหนาที่รูสึกวาชวยแบงเบาการทํางานไปไดเยอะ  เพราะมีเครือขายชวยเหลือการ
ทํางาน ทําใหสามารถดูแลผูปวยเบาหวานไดทั่วถึง  อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแล 
ผูปวยเบาหวาน 1 คนจะชวยดูแลผูปวยเบาหวาน ประมาณ 5 คน...”    

นางรุงทิพย  อารมณสวะ พยาบาล PCU ร.พ.เขาวง, วัดบูรพากุดสมิ,  
25 เมษายน 2550 
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1.3 การสงตอการรักษา 

 การสงตอการรักษาผูปวยเบาหวานในหมูบาน จะเปนการประสานความรวมมือ
ระหวางผูที่ เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน และ
โรงพยาบาลเขาวงโดยโรงพยาบาลเขาวงไดมีการกําหนดไดกําหนดแนวทางของการสงตอผูปวย
เบาหวานเอาไว ไดแกในรายที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดหรือมีภาวะแทรกซอน  
หรือมีภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติ ซึ่งผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ไดแก กํานัน
เบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน และ อสม. ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ไดตรวจพบวามี
ผูปวยเบาหวานมีอาการผิดปกติตามที่ระบุไว ก็จะประสานงานไปที่เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 
เขาวง จากนั้นเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงก็จะประสานกับโรงพยาบาลเพื่อใหนํารถมารับ
ผูปวยในหมูบาน ถาหากอยูในระหวางที่มีการจัดคลินิกเบาหวานใกลบานใกลใจในชุมชน เจาหนาที่
ศูนยสุขภาพชุมชนก็จะใหรถที่มาสงเจาหนาปฏิบัติงานไปสงผูปวยที่โรงพยาบาลเขาวง 

 

“...ถาเจาะเลือดเจอน้ําตาลสูงกวาสามรอยก็จะโทรหาหมอๆ ถาหมอยังไมมา หมอเขา
ก็จะประสานงานกับ ร.พ.เอารถ ร.พ.มารับไปตรวจที่ ร.พ. ...” 

สนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครดแูลผูปวยเบาหวานในหมูบาน,  
ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 
 

“...กรณีที่มีเร่ืองเรงดวน อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน กํานัน
เบาหวาน ก็จะใชโทรศัพทติดตอกับเจาหนาที่ ก็จะมีรถจากโรงพยาบาลมารับสงฟรี...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ พยาบาล PCU ร.พ.เขาวง,  วัดบูรพากุดสมิ,  
25 เมษายน 2550 

 

2. การพัฒนาศักยภาพผูปวยและผูที่ เกี่ยวของในการดูแลผูปวย
เบาหวาน 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้น ไดสะทอนใหเห็นการพัฒนาศักยภาพผูปวย
เบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานใน 2 กิจกรรม  ไดแก  1) การอบรมและฝก
ทักษะในการดูแลผูปวยเบาหวาน สําหรับกํานันเบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน และ อสม.ที่เปน
อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน และ 2) การจัดกิจกรรมเขาคายรูทันเบาหวาน ซึ่งเปนเวทีการเรียนรู
จากประสบการณตรงที่เกิดขึ้นในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน และการรวมกันคนหาแนวทางในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานเพื่อใหมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวไดชี้ใหเห็นบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่
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ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง ผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่เขามามีสวนรวม ดังนี้ 

1)  เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง เปนผูที่มีบทบาทในการประสานใหเกิด
เครือขายการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม และบทบาทการสนับสนุนให
เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในสวนของการอบรมและการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งบทบาทดังกลาวเปน
การเตรียมและพัฒนาเครือขายในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน ใหมีความพรอมและสามารถให
การดูแลชวยเหลือผูปวยเบาหวานไดจริงในพื้นที่ เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนจึงเปนแกนนําสําคัญ
ของการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรมและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสําหรับผูที่
เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งประกอบดวย ผูดูแลที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่
นองกํานันเบาหวาน ผูใหญบานเบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน ใหเขา
รวมกระบวนเรียนรู ทั้งการอบรมโดยตรงจากเจาหนาที่ในสวนของวิชาการเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
เบาหวาน การทํางานรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในการดูแลผูปวยเบาหวานในคลินิก
เบาหวานใกลบานใกลใจและการติดตามเยี่ยมบาน และการจัดใหมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกันระหวางผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน พรอมทั้ง
จัดใหมีการฝกทักษะในการดูแลผูปวยเบาหวาน การสงเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองและเฝา 
ระวังภาวะผิดปกติของผูปวยเบาหวาน เชน การออกกําลังกาย การดูแลเทา การสังเกตภาวะผิดปกติ 
การวัดความดันและการเจาะเลือดวัดระดับน้ําตาลในเลือด เปนตน 
 

“...เรามองวา PCU เปนพี่เล้ียงเปนที่ปรึกษา เปนผูใหการสนับสนุนในเรื่องการตรวจ
รักษา การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ หาคนมาทํางาน หาคนมาดูแลผูปวยสราง
เครือขายผูปวยเบาหวาน  สรางความเขมแข็งใหกับหมูบานจัดการเบาหวานนี้ โดย
หมูบานนี้มีผูจัดการใหญเปนกํานัน มีผูชวยผูจัดการที่ดูแลลูกบานแตละหมูบาน 
จะเปนผูใหญบานเบาหวาน...” 

นางสินสวาท โพนสาลี, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 

“…เปนสมาชิกทีมที่ไดรวมคิดและรวมกิจกรรมในเกือบทุกครั้ง สวนเรื่องการดูแลผูปวย
เบาหวานไดรวมกิจกรรมมาตลอด ทั้งการจัดคายเบาหวาน ที่ทําหนาที่เปนวิทยากร
ประจํากลุม และครูพี่เล้ียง บทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ คือ การจัดกระบวนการกลุม 
เพื่อใหกลุมรวมกันคิด และสรุปแนวคิดหลักที่ไดจากกลุมยอย สูกลุมใหญ ...…เปน
การทํางานกับทีมและเครือขายที่เกี่ยวของ มีการประสานงาน ชวยเหลือกันดีมาก  
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การประสาน มีทั้งพยาบาลกับพยาบาล ที่ใชการแบงหนาที่กันรับผิดชอบ พยาบาลกับ 
อสม.ที่อาสาสมัครมาเปนพี่เล้ียง พยาบาลก็จะทําหนาที่เปนผูใหขอมูล ฝกให อสม.ทํา 
และใหเห็นความสําคัญของตัวเอง มีความภูมิใจในความสามารถของตัวเอง สวน
พยาบาลกับผูใหญบานเบาหวาน พยาบาลจะมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและแจงขาวสาร
ใหทราบเมื่อมีกิจกรรมที่ตองทํากับผูปวยเบาหวาน......ไดรับผิดชอบเปนวิทยากร
ประจําฐานที่ 1 รูทันโรคเบาหวาน  เปนฐานที่ใหความรูเกี่ยวกับการเกิดโรค  สาเหตุ 
อาการ และโรคแทรกซอน ใชวิธีการใหผูปวยแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยใชคําถามวา  
รูไหมเบาหวานเกิดจากอะไร พฤติกรรมของคนสมัยนี้กับสมัยกอนแตกตางกันอยางไร 
และมีผลตอการเกิดโรคเบาหวานไดอยางไร…จุดมุงหมายของฐานนี้ตองการใหผูปวย
ทราบวาพฤติกรรมของตนเองทําใหเกิดเบาหวานไดอยางไร เพื่อจะใหผูปวยปรับ
พฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสมเมื่อเปนเบาหวาน จากการสังเกต เห็นวาผูปวยมี
ความสนใจฟงดี และเห็นดวยไปกับคนสอน...” 

นางวชิตา  ธิธรรม, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ. เขาวง,  
26 เมษายน พ.ศ. 2550 

 
2)  ผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน กระบวนการสราง

เครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น ผูปวยเบาหวานและผูที่มีสวนรวม
ในการดูแลผูปวยเบาหวาน มีบทบาทสําคัญในการเปนเจาของประสบการณตรง และบทบาทของ
ผูใหการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน โดยถือวาผูปวยและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน
เปนผูที่อยูกับปญหาและมีประสบการณในการจัดการกับปญหามาโดยตลอด การไดเขารวมใน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ทั้งการอบรมฝกทักษะในการดูแลผูปวยเบาหวาน และการเขาคาย 
รูทันเบาหวานจึงมีความสําคัญในฐานะของเจาของประสบการณซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดูแลผูปวยเบาหวาน ทั้งในสวนของเรียนรูสภาวะสุขภาพ 
ของผูปวยเบาหวานการคนหาปญหาและความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ 
และรวมกันหาแนวทางในการดูแลผูปวยเบาหวานใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และไดรับการ 
ดูแลชวยเหลือตามปญหาและความตองการของผูปวยเบาหวาน เพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผน
และกําหนดแนวทางของการดูแลผูปวยเบาหวานรวมกันในชุมชน  

 

“...ตอนนี้ก็ดี มีการอบรมใหความรูกับ อสม. ผูนํา และผูปวยอยางตอเนื่อง ทําใหเปน
การฟนความรูเปนระยะๆ หมอ พยาบาลก็เอาใจใสดี อยากใหการจัดกิจกรรมแบบนี้
ไปเร่ือยๆ ตั้งแตมีกิจกรรมนี้รูสึกตัวเองคุมน้ําตาล ดูแลตนเองไดดีกวาเมื่อสามปที่แลว
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เยอะมาก เมื่อกอนพยาบาลเขาก็สอนและใหคําแนะนําเวลามารับยา แตเราก็ฟงไป
อยางนั้น ไมไดสนใจ พอกลับบานก็ใชชีวิตเหมือนเดิม ไมรูสึกวาเปนเรื่องสําคัญ แตพอ
มีโครงการนี้ทําใหรูอะไรมากขึ้น ไดเห็นคนที่คุมน้ําตาลไดสําเร็จ ทําใหอยากทําไดบาง 
มีเพื่อนที่ชวยกันเวลาทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนปญหาและแนวทางการดูแลตนเองกันได 
ทําใหสนใจที่จะเรียนรูและดูแลตนเองมากขึ้น…” 

นางชิน  บาลเพชร, ผูปวยเบาหวาน และอาสาสมัครพีเ่ลี้ยงดูแล 
ผูปวยเบาหวาน ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

“...กอนหนานี้มีการจัดอบรมพัฒนาใหความรู อสม.เร่ืองโรคเบาหวาน การดูแลผูปวย
เบาหวาน การเจาะเลือดตรวจน้ําตาล วัดความดันโลหิต การใหคําแนะนํา จัดอบรม 2 
วัน จัดเปนกลุมหมูบาน...หลังจากไดรับการอบรม ทางพีซียูก็ประชุม อสม.เพื่อหา
อาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวานในหมูบาน ตนเองเห็นวาปกติก็ดูแลผูปวยทุกคนอยู
แลว แคดูแลผูปวยเบาหวานเจาะจงขึ้นก็ไมนาจะเหนื่อยอะไร...พอ ร.พ.ขออาสาสมัคร
ดูแลผูปวยเบาหวาน ตนก็สมัครเลย...จริงๆ แลวตอนเปน อสม.เราก็ดูแลผูปวยทั้งที่
ปวยเปนเบาหวาน ไมเปนเบาหวานและเจ็บปวยดวยโรคอื่น อยูแลว แตที่ตางกันก็จะ
เปนเรื่องเราสามารถใหคําแนะนําไดมากขึ้นเพราะเราไดรับการอบรมมาแลวโดยเฉพาะ
เร่ืองการรับประทานยา...” 

การสนทนากลุม อสม.ที่เปนอาสาสมัครพี่เลี้ยงดูแลผูปวยเบาหวาน 
ในหมูบาน ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 

 

“...การจัดแบบนี้ก็ดีนะ อยางแรกเลย เรามีความรูมากขึ้น รูจักโรคเบาหวานมากขึ้น...”  
“...แตกอนไมรูวาเบาหวานเปนยังไง มาวันนี้ก็ไดรูเยอะขึ้น ...ไดรูวาตองดูแลเทาใหดี 
ตองขัดใหสะอาด ตองแชกอนขัด เราไปทํานากลับมาก็ตองขัด ไมใหดินเขาไปอยูใน
เล็บ...” 
“...ผมเปนผูปวยและก็เปนผูใหญบานเบาหวานดวย ก็เขาใจคนที่เปนเบาหวานดวยกัน 
...แตกอนไมรูวาจะตองชวยกันยังไง พอมาเขาอบรมมันก็ทําใหไดคิดวา จริงๆการดูแล
เบาหวานเราก็ทํากันได ตอนนี้มีความรูเยอะขึ้นก็คิดวาจะไปดูแลกันไดมากขึ้น...” 

การสนทนากลุมผูปวยเบาหวาน, ร.พ.เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

“...มาเขารวมโครงการคายนี้ทั้ง 2 วัน วันแรกเปนการใหออกความคิดเห็น จําไดบาง
ไมไดบาง วันที่ 2 เปนการเขากลุมแตเปนกลุมเดิมก็ใหเวียนไปหาหลายหมอ หมอก็จะ
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บอกเรื่องโรคเบาหวาน เร่ืองการรับประทานยา การออกกําลังกาย การดูแลเทา  
โครงการนี้จัดขึ้นก็ดี ไดรูจักหมอเยอะขึ้น บางเรื่องที่หมอพูดเราก็ไมเคยไดยิน...” 

นางที รองวารี ผูปวยเบาหวาน, ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 

“...มารวมโครงการวันนี้ก็ดีนะ ก็ไดความรูหลายๆอยาง ก็จะเอาไปบอกแฟน ปกติแฟน
ก็ไมคอยทานหวานอยูแลว แตตองลดการทานขาวเหนียว เพราะแตละมื้อกินขาว 
มากอยู ...” 

นางสมมา เขมะราชา, ผูดแูลผูปวยเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 

3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะของหนวยงานในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทหนาที่ 
ตามกฎหมายโดยตรงในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงมีบทบาทสําคัญที่จะเขามารวมรับรู
ปญหาและความตองการทางดานสุขภาพของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ รับผิดชอบ และใหการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย
เบาหวาน เพื่อพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม เชน การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม การสนับสนุนงบประมาณในการซื้ออุปกรณตรวจวัดความดันโลหิต 
หรือตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด เปนตน 

 

“...ในการพัฒนากลุมกํานัน ผูใหญบานเบาหวานนี้ อบต.ก็เขามามีสวนรวม เชน ให 
งบสนับสนุนงาน กลุม อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน อสม.ก็จัดงบน้ีมาบางสวน
เพื่อมาจัดเลี้ยงอาหารใหผูปวยเบาหวานที่มีกิจกรรมทํารวมกัน เชนวันที่มีคลินิก
เบาหวานในหมูบาน...” 

นางสินสวาท โพนสาลีพยาบาล, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง,  
วัดบูรพากุดสมิ, 25 เมษายน 2550 

 

“...ตอนนี้เราทําการตรวจรักษาเบาหวาน  ที่หมูบาน  หลังเจาะเลือดก็จะมีการเลี้ยง
ขาวตม แตกอนไมไดทําทุกหมูบาน เร่ิมตนจาก ม.4 ใชงบประมาณจาก อบต.ที่
สนับสนุนสําหรับศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ปละ 1 หมื่นบาท อสม.ก็นํามาใชเพื่อ
ทําขาวตมสําหรับเล้ียงผูปวยที่มารับบริการตรวจรักษาเบาหวานในวันที่มีคลินิกดูแล
ผูปวยเบาหวานในชุมชน  แตหมูบานอื่นๆทําไมได  เมื่อ อสม.ไดมาเขารวมประชุม
ประจําเดือนที่โรงพยาบาล ก็ไดเรียนรูวาพื้นที่ตางๆ มีปญหาอะไร และแกปญหา
อยางไร ก็ทําตามกัน…” 
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“...ดึงงบ อบต. มาประมาณ 4 หมื่นบาทเพื่อจัดอบรม อาสาสมัครดูแลสุขภาพที่บาน 
โดยให อสม.เปนผูใหการดูแล เนื้อหาที่อบรมในนั้นก็เลือกเรื่องที่สําคัญ ซึ่งมีเร่ืองการ
ดูแลผูปวยเบาหวานดวย...” 

นางรุงทิพย  อารมณ พยาบาล PCU ร.พ.เขาวง,  วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 
“...อบต.เราเปน อบต.ขนาดเล็ก รายไดไมมาก ก็จะพยายามดูแลใหไดมากที่สุด แต
สําหรับคนปวยที่เปนโรคเรื้อรังแบบนี้เรายังไมเคย คร้ังนี้ก็เปนครั้งแรก และเราก็
กําหนดเปนนโยบายแลว ทางสมาชิก อบต.จากหลายหมูบานก็พูดกันวาเราตองดูแล
เขา แตเรายังมองไมชัดเจนวาจะใหการดูแลยังไง ไมเหมือนผูปวยเอดส ผูสูงอายุ เด็ก 
สวนนี้เขาถายโอนภารกิจมา เราก็สานตอและเพิ่มเติมให...…การดูแลผูปวยเรื้อรัง
อยางโรคเบาหวานก็เปนสิ่งใหมสําหรับเรา..…การมีโครงการครั้งนี้ ทางอบต.ก็ได
รับทราบจากที่ทางโรงพยาบาลเชิญมารับทราบ เราก็ถือเปนนโยบายที่จะตองใหการ
ชวยเหลือใหเกิดการดูแลผูปวยเบาหวานในลักษณะเชนนี้...ปจจุบันที่เราทําอยูคือเรา
ใหเงินอุดหนุนทางโรงพยาบาลเรื่องคลินิกรักษาผูปวย การอุดหนุนกิจกรรมการเยี่ยม
บาน……อยากเห็นผูปวยมีความสุขถึงแมจะปวยก็ตาม แตทางการรักษาเราคงตอง
อาศัยทางหมอ...”  

นางพนิดา จิตระวัง, ปลัดอบต.คุมเกา, ร.พ. เขาวง, 26 เมษายน 2550 
 
“...ในฐานะเปนสมาชิก อบต.ดวย ก็ไดเอาไปคุยกันใน อบต.วานาจะใหการอุดหนุน
กิจกรรมแบบนี้ คนปวยในหมูบานในตําบลจะไดรับการดูแลที่ดีขึ้น ทาง อบต.เขาก็เห็น
ดวยและคิดวาจะใหการอุดหนุน ซึ่งก็คงตองอาศัยทางหมอชวยทํากิจกรรมตางๆให 
อยางเรื่องความรู การตรวจรักษา อันนี้ทาง อบต.ทําไมไดเพราะไมรูเร่ืองนี้ แตทาง 
อบต.ก็ใหการอุดหนุนได ตอนนี้ทางผูปวยก็อยากไดเครื่องเจาะตรวจน้ําตาลเอามาไว
ประจําหมูบาน ก็เสนอเขา อบต.ใหแลว...”  

นายสมพงษ  ศรีประไหม สมาชิก อบต.คุมเกา, วัดบูรพากุดสิม  
25 เมษายน 2550 

 
จากการดําเนินบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคี ที่ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ

ผูปวยเบาหวาน ดังที่กลาวไปแลวในขางตน สามารถสรุปบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคี ดังแสดง
ในตาราง 4 
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ตารางที่ 4  บทบาทหนาที่องคกรและภาคีในการดูแลผูปวยเบาหวาน 
 

ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย บทบาทหนาที ่
จนท.
PCU 

ผูปวย กํานัน
DM 

ผญบ.
DM 

อสม. อบต. 

1.  พัฒนาระบบบริการ  - - - - - 

1. การใหบริการตรวจรักษา  - - - - - 

2. การจัดบริการในคลินิกเบาหวานใกลบาน 

     ใกลใจ 
 -    - 

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา  -    - 

4. ประสานความรวมมือ  -    - 

5. รวมรับรูปญหาและหาทางออก  -     

6. รวมแลกเปลี่ยนประสบการณการดแูลผูปวย      - 

7. การผลักดันใหเกดิเครือขายการดูแลผูปวย 

     เบาหวาน 
     - 

8. แบบอยางการดูแลสุขภาพ -    - - 

9. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  -    - 

10.  การติดตามผูปวย  -    - 

11.  เฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติ  -    - 

12.  ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง  -    - 

13.  การสงตอการรักษา  -    - 

14.  การสนับสนนุอปุกรณ  - - - -  

15.  การสนับสนนุงบประมาณ - - - - -  
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 
 จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “หมูบานจัดการเบาหวาน”  
ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ไดสะทอนใหเห็นเงื่อนไขและปจจัย 
ของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพชุมชน  ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก  
1) การดูแลที่ใชปญหาและความตองการเปนตัวตั้ง  2) การสรางและพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขายการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม  และ 3) วัฒนธรรมการทํางานของ
องคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การดูแลที่ใชปญหาและความตองการเปนตัวตั้ง 
ปญหาโรคเบาหวานเปนปญหาที่สําคัญในพื้นที่อําเภอเขาวง ผูปวยเบาหวานจํานวนมาก 

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสมและเกิดภาวะแทรกซอนตามมา จากประสบการณ 
การใหบริการตรวจรักษาของศูนยสุขภาพชุมชนที่ผานมา ที่คํานึงถึงจํานวนผูปวยที่เพิ่มมากขึ้น  
การจัดบริการตรวจรักษาเฉพาะในโรงพยาบาลทําใหเกิดความแออัดของผูปวยที่มาใชบริการ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูจากเจาหนาที่เพียงอยางเดียวยังไมสามารถแกไขปญหาพฤติกรรม 
ที่ไมเหมาะสมของผูปวยเบาหวานได จึงทําใหเกิดปรับเปล่ียนโครงสรางและพัฒนาระบบบริการ 
ในการดูแลผูปวยเบาหวานมาโดยตลอด ประกอบกับในการทํางานแตละครั้งไดมีการสรุปบทเรียน
จากการทํางานเปนระยะ ทําใหเห็นวาปญหาและความตองการดูแลผูปวยเบาหวานยังไมสามารถ
แกไขไดดวยระบบบริการที่เปนอยู จนเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานโดยเนนการใชศักยภาพของ
ผูปวยเบาหวานและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานเขามารวมเปนเครือขายในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน เพื่อใหเจาของปญหาและผูที่อยูกับปญหาไดเกิดการเรียนรูประสบการณในการดูแล
ผูปวยเบาหวานรวมกันและรวมกันในการหาแนวทางเพื่อการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานในชุมชน 
โดยเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนเปนผูใหการสนับสนุน 

 “...ผูปวยที่ผานการอบรมโรงเรียนเบาหวาน ในชวงแรกสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไดดี แตตอมาความสนใจการดูแลสุขภาพลดลง การควบคุมอาหาร การ 
ออกกําลังกาย การกินยาทําไดไมดีเหมือนเดิมทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขึ้น...ผูปวย
เบาหวานรายเกาที่เคยผานการอบรมมาแลวยังไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดได  ทั้งๆที่มีความรูเยอะแตปฏิบัติตัวไมได…” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550 
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“…แตกอนจัดคายที่โรงพยาบาลทําแลวผูปวยยังมีน้ําตาลในเลือดสูง คุยกันในทีมก็คิด
วาผูที่อยูในชุมชนนาจะไดมีสวนรวมและไดดูแลกันเอง…” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ , พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม, 
25 เมษายน 2550 

 

2. การสรางและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายการดูแลสุขภาพ
ผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม 

การปรับเปล่ียนโครงสรางและพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยเบาหวานมาโดยตลอด 
ทําใหเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง เกิดการเรียนรูศักยภาพของผูปวยเบาหวานและผูที่
เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
เบาหวานใหบรรลุเปาหมายของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูปวยเบาหวาน จึงเกิด
การพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม ทั้งในสวนของ ผูปวยและ
ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวาน ไดแก ผูดูแลผูปวยเบาหวานกํานันเบาหวาน ผูใหญบาน
เบาหวาน และ อสม.ที่เปนอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวาน เพื่อเปนกลไกสําคัญในการดูแลผูปวย
เบาหวานในชุมชน เนื่องจากกลุมคนดังกลาวเปนผูที่มีประสบการณตรงในการดูแลผูปวยเบาหวาน 
จึงเปนการใชความรูและศักยภาพที่มีอยูในตัวคนมาเขาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูการเห็นแบบอยางและทางออกในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และนอกจากนี้
การไดใหผูปวยและผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยเบาหวานไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
ทั้งจากการอบรม การจัดกิจกรรมเขาคาย และการรวมเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธีการของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนและ
วิธีการของผูปวยเบาหวานในการดูแลผูปวยเบาหวาน   และทําใหเกิดศักยภาพในการสังเกตอาการ
ผิดปกติ การเฝาระวังและการตรวจคัดกรองผูปวยเบาหวานที่มีภาวะผิดปกติได จากการตรวจวัด
ความดันโลหิต หรือการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 

 

“...เราเปนเจาหนาที่จัดการเรื่องเบาหวานของผูปวยเองไมไดหมดหรอก ยิ่งทําคนไขก็
ยิ่งเพิ่มขึ้นเต็ม ร.พ. ...ไมใชเราทําใหเขาเองทั้งหมด จะทําอยางไรใหทั้งชุมชนดูแล
กันเองไดดวยไมใชเขามาพึ่งเราอยางเดียว จึงนํารองจัดคลินิกเบาหวานในชุมชนขึ้นมา 
แรกๆ มาตรวจน้ําตาล รับยา ใหคําปรึกษาเสร็จแลวก็กลับ ตอมาก็เร่ิมมีกิจกรรมกลุม
ใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนกัน ชาวบานเขาก็มีสวนรวมมากขึ้น ไดความรูไดคุย
แลกเปลี่ยนกัน เขาก็ชอบ บางทีผูปวยเดินทางมาไมไดเราก็ไปเจาะเลือดใหยาถึงที่บาน 
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คอยๆ สรางสัมพันธภาพ สรางความรวมมือมาเรื่อยๆ จนมาคิดวานาจะมีคนชวยดูแล
เขาดวย ตัวชมรมคนมิกินหวานก็เขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ ก็คิดทําหมูบานจัดการเบาหวานขึ้น 
หากํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครดูแลที่บาน และใหผูดูแล/ญาติเขามามีสวนรวมกัน
ในการดูแลผูปวยดวย” 

นางสินสวาท  โพนสาลี, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, วัดบูรพากุดสิม,  
25 เมษายน 2550 

 

“...แตกอนผมไมคอยเขาใจคนเปนเบาหวานมากนัก เปน อสม.ก็แคคอยเตือน แต
ตอนนี้เปนเองก็เขาใจมาก ไมไดทําแตเตือน แตตองเอาสิ่งที่เราทําแลวคิดวาดีมาเลาสู
กันฟง เห็นคนที่น้ําตาลขึ้นเราก็เปนหวงกัน ไปใหคําแนะนํากัน ...ใครไมมาตรวจก็ไป
ตามวาไปไหน มียากินไหม สอบถามวามีอาการน้ําตาลขึ้นลงไหม ...” 

นายสมพงษ  ศรีประไหม ผูใหญบานเบาหวาน, วัดบูรพากุดสิม,   
25 เมษายน 2550  

 
“...คนที่เปนผูใหญบานและกํานันเบาหวานจะเปนผูนํา ใหคําแนะนํา เปนคนที่คอยคุม
เวลาทํากิจกรรม ตรวจเบาหวาน และเจาะเลือด คนภายในกลุมจะนับถือเขามาก เขา
พูดอะไรก็เชื่อเขา เพราะสิ่งที่เขาพูด เขาก็ทําไดจริง เขาทําไดทุกอยางเลย โดยเฉพาะ
คนที่เปนกํานันเบาหวาน...”     

นางชิน  บาลเพชร อสม.ที่เปนอาสาสมคัรเปนผูดูแลผูปวย, ร.พ. เขาวง,  
26 เมษายน 2550 

 

3. วัฒนธรรมการทํางานขององคกร 
การดําเนินงานที่ผานมาของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง เปนกระบวนการเรียนรู

อยางตอเนื่องและเปนการตอยอดจากการทํางาน ภายใตวัฒนธรรมการทํางานขององคกรที่สงเสริม
และสนับสนุน และเปดโอกาสไดใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนด ศูนยสุขภาพชุมชนเขาวงซึ่งมีอัตรากําลังที่จํากัดและในบางกิจกรรมของการดูแลผูปวย
เบาหวาน ตองการผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารวมในการจัดบริการสําหรับดูแลผูปวยเบาหวาน 
จึงเปดโอกาสใหบุคลากรของโรงพยาบาลที่สมัครใจไดเขามารวมเรียนรูและทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ 
เพื่อที่จะพัฒนาระบบบริการผูปวยเบาหวาน อีกทั้งยังไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารโรงพยาบาล 
ที่สนับสนุนแนวคิดของการทํางานใหมๆ เพื่อพัฒนาระบบบริการผูปวยเบาหวานใหดีขึ้น จนเกิด 
การปรับเปล่ียนโครงสรางและบริการในการดูแลผูปวยเบาหวานมาโดยตลอด และนอกจากนี้ยังมี
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การประกาศความดีของผูที่มีความตั้งใจในการทํางานและพัฒนางานใหดีขึ้นในเวทีประชุม
ประจําเดือนของโรงพยาบาลเปนประจํา   ซึ่งเปนการสรางแบบอยางที่ดีในการทํางานเพื่อให
ผูรวมงานคนอื่นๆไดเห็นและนําไปใชเปนแบบอยาง ประกอบกับการมีระบบการพิจารณาความดี
ความชอบที่เปดโอกาสใหมีการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบจากหลาย
ฝาย ไมเฉพาะหนวยงานที่ตนเองสังกัด การเขารวมกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก
บทบาทหนาที่ประจําจึงมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจะเปนขวัญและกําลังใจของ
ผูปฏิบัติงาน และสงผลดีตอการพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยมากยิ่งขึ้น 

 

“...วัฒนธรรมการทํางานขององคกร ในการประชุมประจําเดือนจะมีการยกยอง ชื่นชม 
และขอบคุณสําหรับผูที่ทํางาน หรือสรางชื่อเสียงใหกับองคกร......ผูบริหารมักจะ
ปลูกฝงวาใหทํางานหนักไวกอน เดี๋ยวสิ่งที่ตองการจะตามมาเอง...ผูบริหารเปดโอกาส
และสนับสนุนการทํางาน ชอบใหคนทํางาน จะทําโครงการอะไรหรือขอใครมาชวยก็
ได......การพิจารณา 2 ขั้นที่นี่ขามแผนกก็ใหได เพราะเราเห็นเขาทํางานเสาร-อาทิตย
ไมเคยหยุด มาทํางานกับเราเขาก็ทําดี  แตแผนกไมไดเสนอชื่อเราก็เลยเสนอชื่อให...” 

นางรุงทิพย  อารมณสวะ, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550  

 

 “...เราทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ แตคนที่เปนแกนนําในการดําเนินการก็อยูที่ศูนย
สุขภาพชุมชน นองพยาบาลในหอผูปวยก็อาสามารวมงานกับเรา เขาเกงในเรื่อง
โรคเบาหวาน เราก็ใหเขาทําตรงนั้น อยางการพูดคุยเพื่อทําความเขาใจโรคเบาหวาน
เราก็ใหนองเขาทํา ก็ดูวาใครจะทําอะไรได...ทีมทํางาน ถึงแมเทาที่เห็นจะมีคนทํางาน
อยูไมกี่คน แตจากการดําเนินการที่ผานมาเราไดยึดถือการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ
มาตลอด ทั้งหมด เภสัชกร โภชนากร เหลานี้เขามารวมคิดกับเราหมด บางอยางก็ 
ลงมือทําดวยกัน ทุกคนตางทํางานดวยความเต็มใจท่ีอยากจะทํา โรงพยาบาลก็ปรับ 
เปล่ียนนโยบายใหเหมาะสมมาโดยตลอด ตั้งแตไมมีคลินิกเฉพาะ จนมีคลินิกเฉพาะ 
และรุกคืบถึงในชุมชนดวย...” 

นางอมรพันธ แข็งแรง, พยาบาลศูนยสุขภาพชุมชนเขาวง, ร.พ.เขาวง,  
26 เมษายน 2550 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เปนปญหาที่สําคัญของศูนยสุภาพชุมชนบาน 
โคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพบวามีผูปวยจํานวนมากขึ้นและมีภาวะแทรกซอน แมวา 
ที่ผานมาจะมีการพัฒนาระบบการบริการ โดยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดานการตรวจ 
คัดกรอง การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูโดยการจัดคายเบาหวาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ระหวางที่มารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน และการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่ แตก็ยังพบวา 
ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาระบบบริการ โดยเนนการหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูในพื้นที่ ซึ่งไดแก ผูปวย ผูดูแล ผูนํา
ชุมชน และอสม. เพื่อใหเขามามีสวนรวมรับรูปญหาและหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกับ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 

ดังนั้นเพื่อเปนการเรียนรูกระบวนการพัฒนานวัตกรรม พรอมท้ังเกิดการสังเคราะหบทเรียน
เพื่อเปนแบบอยางของพื้นที่อื่น  และนําไปสูการพัฒนาระบบรูปแบบการดูแลผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคความเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม  จึงไดทําการวิจัยถอดบทเรียนโครงการพัฒนา
นวัตกรรม   “ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน”  
ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และทําการสังเคราะหตามกรอบ 
การสังเคราะหใน 5 สวน ไดแก 1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพ
ชุมชน  3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  และ  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม    
1.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 เปนการตอยอดประสบการณเดิมในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน โดยเนนการหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูในพื้นที่ ไดแก ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน 
และอสม. ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทในการดูแลชวยเหลือผูปวยในชุมชนอยูกอนแลว เพื่อใหเขามามีสวน
รวมรับรูปญหาและหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน เกิดเปน
เครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

1.2 วิธีการทํางานขององคกรและภาคี 
 เร่ิมตั้งแตการจัดเวทีประชาคมเพื่อให ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และอสม. ไดเขา 

มามีสวนรวมรับรูปญหาและความตองการทางดานการดูแลสุขภาพของผูปวยรวมกับเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชน รวมทั้งการหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน โดยมีการมอบหมายและแบง
บทบาทหนาที่รับผิดชอบสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมใหความรู 
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งติดตามเยี่ยมบานผูปวยรวมกันระหวางเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชนและเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของชุมชน 

1.3 กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
 เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากประสบการณตรงของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน

บานโคกสูง ที่ไดใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ประกอบกับการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานที่
ผานมา ทําใหเห็นและเชื่อในศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และอสม. จนเกิดแนวคิดของ 
การคนหาและใชทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่ โดยใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และอสม. ซึ่งเปนผูที่อยู 
กับปญหาและมีความเขาใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผูปวย ไดมีสวนรวมในการใชศักยภาพที่มีอยู
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันคนหาแนวทางในการดูแลผูปวย โดยมีเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชนเปนผูใหการสนับสนุน  

จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมดังกลาวสามารถสรุปเปนภาพวิวัฒนาการของ 
การพัฒนานวัตกรรมไดดังนี้ 
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ภาพที่ 1  วิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
 “ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” 

 

2. เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน   
2.1 ประชากรเปาหมาย 
 ประชากรเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรม แบงเปน  2 กลุม ไดแก 1) ผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และ 2) ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ซึ่งมีทั้งผูที่เปนผูดูแลที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอง ผูนําชุมชนและ อสม.  
ที่เขามารวมในการดูแล 

2.2 ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ 
 ปญหาสุขภาพในพื้นที่ ไดชี้ใหเห็นถึงความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวย 

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู โดยในสวนของความ
ตองการการดูแลสุขภาพของผูปวย พบวา โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนปญหา 
ที่สําคัญของพื้นที่ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและมีปญหาภาวะแทรกซอน ผูปวยมีวิถีชีวิตที่ยากตอ 
การควบคุมพฤติกรรมการกินอาหาร การออกกําลังกาย และการกินยา สวนการเขาถึงบริการ

2546

พ.ศ.

2547 2548 2549 2550 

• PCU ติดตามผูปวย HT 
และ DM ให ร.พ.
• ขาดขอมูลผูปวย HT 
และ DM ในพื้นที่

การดแูลผูปวย HT และ
DM อยูในความ

รับผิดชอบของ ร.พ.
มุกดาหาร 

• ผูปวย HT และ DM เพ่ิมมากขึ้น
• มีพฤตกิรรมดูแลตนเองไมเหมาะสม
- การกินอาหาร
- การปรับเพิ่มลดขนาดยาเอง
- การแสวงหาการรักษา

ดําเนนิโครงการ PCU ในฝน
• พัฒนาศักยภาพชุมชน ตรวจ
คัดกรอง
• กิจกรรมสงเสริมความรู และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
• ติดตามเยี่ยม

•  ขยายเครือขายการดูแล
ผูปวย DM ไปยัง PCU 
ใกลบาน

•  ผูปวยมีอิทธิพลตอ
กลุมผูปวยดวยกัน
• เห็นศักยภาพของผูดูแล 
ผูนาํชุมชน และอสม.
เพ่ือรวมรับรูปญหาและ
แกไขปญหารวมกัน

จัดทํานวัตกรรม

•  เวทปีระชาคม เพื่อให
ผูปวย ผูดูแล  ผูนําชุมชน  
อสม. และ เจาหนาที่ 
เรียนรูปญหาและความ
ตองการของการดูแล
สุขภาพผูปวย

• พัฒนาศักยภาพ โดย
การอบรมใหความรู
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูปวย ผูดูแล ผูนาํชุมชน  
อสม. และ เจาหนาที่  
• การตดิตามเยี่ยมผูปวย 
HT และ DM รวมกัน
ระหวางเจาหนาทีแ่ละ
เครือขายการดูแลผูปวย
ของชุมชน

การปรับโครงสราง

การปรับบริการ

กิจกรรม         

ขอมูลเชิงประจักษ

• ทีม PCU และร.พ.
จัดคายเบาหวาน
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ทางดานสุขภาพ แมวาจะมีความสะดวกและชวยลดคาใชจายในการเดินทางจากการที่มาใชบริการ
ที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง แตยังมีปญหาผูปวยมาใชบริการในแตละครั้งจํานวนมาก ทําให
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนตองใหบริการดวยความเรงรีบ และมีเวลาในการพูดคุยกับผูปวยนอย 
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากความเจริญในพื้นที่ ทั้งในดานการสื่อสารและการเดินทาง ทําใหผูปวย
มีชองทางในการรับขอมูลขาวสารในการดูแลรักษาการเจ็บปวยที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการใช
สมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน จนทําใหตองขาดยาหรือหยุดยาตามแนวทางการรักษาของ
แพทยแผนปจจุบัน และในสวนของรูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่  ไดชี้ใหเห็นรูปแบบ
การดูแลสุขภาพใน 4 ลักษณะ ไดแก 1) การดูแลรักษาทางคลินิกที่เปนการตรวจรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานอยางตอเนื่องในพื้นที่  และการสงตอผูปวยในรายที่มีปญหา 2) การดูแล
สุขภาพ เปนการใหคําปรึกษาผูปวยเบาหวาน การติดตามเยี่ยมบาน รวมกับผูปวยในการคนหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง 3) การสนับสนุน
กิจกรรมดานสุขภาพ เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูปวยและผูดูแล โดยการจัดอบรมให
ความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการในการดูแลสุขภาพผูปวย และรวมกับเจาหนาที่ 
ศูนยสุขภาพชุมชนในการติดตามเยี่ยมผูปวย  และ 4) การสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ เปนการสราง
เครือขายผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งประกอบดวย ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน 
และ อสม. เพื่อเปนกลไกสําคัญของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง อบต.ยังมี
บริการรถรับสงผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

2.3 ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ 

 การดูแลสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ยังคงตองการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในดานการตรวจรักษา และเนนกิจกรรมการตรวจคัดกรอง และการเฝาระวัง
และการควบคุมปองกันโรคในผูที่มีภาวะเสี่ยงสูง ตลอดจนการเฝาระวังและควบคุมปองกัน
ภาวะแทรกซอนในผูปวย รวมทั้งการให อบต. เขามามีสวนรวมในการรับรูปญหา และรวมกัน
วางแผนดําเนินการแกไขปญหารวมกัน  และการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ  
การสรางเครือขายการดูแลผูปวย รวมทั้งการจัดสวัสดิการชวยเหลือ 
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2.4 กระบวนการสรางเปาหมายรวม  
 โดยใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ไดเขามารวมในกิจกรรมการดูแลผูปวย

โดยเริ่มตั้งแตการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับรูปญหาและความตองการทางดานการดูแลสุขภาพของ
ผูปวย การหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
โดยการจัดอบรมใหความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมบานผูปวยรวมกับ
ระหวางเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  

3.1 กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ 
 ผลจากความตระหนักและหวงใยของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง  

ในปญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และประสบการณในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
ไดชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. จนนําไปสูการปรับเปล่ียนและพัฒนา
ระบบบริการ โดยใชเวทีประชาคมซึ่งเปดโอกาสใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ไดเขามามี
สวนรวมในการรับรูปญหาและความตองการในการดูแลสุขภาพของผูปวย และรวมกันหาแนวทาง
พรอมทั้งกําหนดบทบาทในการดูแลผูปวย   นอกจากนี้ยังใชกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ  
การแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลผูปวย และการมีสวนรวมในการติดตามเยี่ยมผูปวย จนเกิด
การรวมตัวเปนเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่ชุมชนเขามามีสวน
รวม 

3.2 กระบวนการคนหาและใชขอมูล 
 เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากประสบการณตรงที่ไดใหการดูแลผูปวยอยาง

ตอเนื่อง ประกอบกับการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหเห็นและเชื่อในศักยภาพ
ของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. จนนําไปสูการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสําหรับ
ผูปวย 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ที่นําไปสู

การสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ไดชี้ใหเห็นบทบาทหนาที่
ขององคกรและภาคีที่ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมหลัก ไดแก การจัดเวทีประชาคม การ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมบาน ซึ่งสามารถสรุป
บทบาทหนาที่ ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  บทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 

 

ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย บทบาทหนาที ่
เจาหนา
ที่ PCU  

ผูปวย ผูดูแล ผูนํา
ชุมชน 

อสม. 

1. พัฒนาระบบบริการ  - - - - 

2. จัดบริการตรวจรักษา  - - - - 

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา  - - - - 

4. ประสานความรวมมือ  - -   

5. ผลักดันการสรางเครือขายการดแูลผูปวย      

6. รวมรับรูปญหา      

7. รวมแกไขปญหา/หาทางออก      

8. รวมแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลผูปวย      

9. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  - -   

10. ติดตามเยี่ยมผูปวย      

11. เฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติ      

12. ตรวจคัดกรองกลุมเสีย่ง  - - -  

13. แบบอยางการดูแลสุขภาพ -  - - - 
 

 

5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ   
เงื่อนไขและปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพชุมชน 

ไดแก 1) การใชปญหาและความตองการของผูปวยเปนตัวตั้ง และ 2) การใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการกับปญหา 
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม  “ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน” ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อาศัย 
ใชวิธีคิดดังนี้ 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  
1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 

โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนก
เปน 2 สวนไดแก 1) ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2) ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม 
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม “ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรค

ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร ครั้งนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  
 - เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง 
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 - เจาหนาที่ทีมสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 - ผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน สมาชิก อบต. 
และพระภิกษุ 

 - อสม.  
 - ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 

 - ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 

 เปนตน 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการปฏิบัติจริง 

ในการพัฒนานวัตกรรมระหวางวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรม
สะทอนขอมูลความคิด  และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของผูเขารวม
กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

2) การสัมภาษณเชิงลึก ทั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก 
ผู รับผิดชอบโครงการ เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง ผูใหญบาน 
กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน สมาชิก อบต. พระภิกษุ ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

3) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูเขารวมปฏิบัติการจริง  
4) การสนทนากลุมผู เกี่ยวของ  ไดแก  เจาหนาที่ทีมสนับสนุนจากสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน อสม. ผูปวยและ
ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจน
เอกสารการเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนิน
กิจกรรม เปนตน 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการ

วิเคราะหสรุปประเด็น (Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใช
แผนผังความคิด (Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้  

ไดทําการตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และใชนักวิจัย

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด   โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล  
การตรวจสอบกับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้   ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   สิทธิประโยชน  

ความยุติธรรม และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผย
ไดเทานั้น 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวม
รวมขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนปญหาสําคัญของ ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จากสถิติการเจ็บปวยดวยโรคดังกลาว พบวา ในป พ.ศ.2548-2549 มี
ผูปวยจํานวนมากถึง 211 คน โดยมีอัตราปวยที่เพิ่มสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2547 ที่พบอัตราปวยดวย 
โรคความดันโลหิตสูง 14.5 ตอพันประชากร และโรคเบาหวาน 12.3 ตอพันประชากร และในป พ.ศ. 
2548  มีอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเปน 20.0 ตอพันประชากร  และโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นเปน 17.5 ตอพันประชากร  อีกทั้งยังพบภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นทั้งทางไต ตา และการเกิด
แผลเรื้อรังจนถึงขั้นที่ตองตัดอวัยวะ จากปญหาที่เกิดขึ้นทําใหศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูงมีการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยให 
อสม.เขามามีสวนรวมในการตรวจคัดกรอง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดูแล
สุขภาพของผูปวยโรคโรคเบาหวาน  และการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่  อยางไรก็ตาม 
การดําเนินงานที่ผานมายังไมสามารถแกไขปญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวย ผูปวย
บางสวนยังขาดความสนใจในการควบคุมอาหาร และผูปวยสวนใหญยังคงแสวงหาการรักษาวิธีการ
ตางๆดวยตนเอง รวมทั้งมีการหยุดยา หรือการเพิ่มลดขนาดยาเอง ซึ่งทําใหผูปวยไมสามารถควบคุม
โรคใหอยูในระดับที่ปกติไดและเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง จึงได
พัฒนานวัตกรรมตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานขึ้น ซึ่งเปน 
การตอยอดประสบการณและกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  
โดยเนนการใชกระบวนการคนหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบ
ของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยใหชุมชนเขามามี
สวนรวม และมีเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเปนผูใหการสนับสนุน ดังสรุปเปนแผนภาพความคิด 
ที่แสดงในภาพที่ 2 

ผลของการวิจัยถอดบทเรียนและการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ไดสะทอนถึงองค
ความรูใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  1) วิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรม  2) กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม  3) วิธีการทํางานขององคกรและภาคี  และ 4) กระบวนการเรียนรูกระบวนการพัฒนา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่  2 แผนภาพความคิดนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
“ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” 

 

1. วิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรม  
นวัตกรรมตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานไดพัฒนาขึ้น

จาก ความตระหนักและหวงใยในปญหาการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจาก
ภาวะแทรกซอนตางๆในผูปวย อีกทั้งยังเปนการตอยอดประสบการณเดิมในการดูแลผูปวยโรค 
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจากโครงการพีซียูในฝน เมื่อป พ.ศ. 2548 ที่เนนใหชุมชนไดรวม
ในการตรวจคัดกรองผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่ อยางไรก็ตามประสบการณ 

เครือขายการดูแล
โรคความดนัโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน

ชุมชนมีสวนรวม

- พัฒนาระบบสุขภาพในชมุชน 
- กําหนดเปาหมาย นโยบายดาน
สุขภาพภายใตบริบทของชุมชน 

ชุมชนมีสวนรวม

- พัฒนาระบบสุขภาพในชมุชน 
- กําหนดเปาหมาย นโยบายดาน
สุขภาพภายใตบริบทของชุมชน 

เวทแีลกเปล่ียนประสบการณผูปวยเกา/ใหม 
(กลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี/ไดบาง/ไมได

เลย และกลุมทีมี่ภาวะแทรกซอนตางๆ)

- พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ 
- ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 
- แนะนํา  ตักเตือนกันเองภายภายในกลุม 

เวทแีลกเปล่ียนประสบการณผูปวยเกา/ใหม 
(กลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี/ไดบาง/ไมได

เลย และกลุมทีมี่ภาวะแทรกซอนตางๆ)

- พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ 
- ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 
- แนะนํา  ตักเตือนกันเองภายภายในกลุม 

พฒันาศกัยภาพผูปวย/ผูดูแล

- ผูปวยและสมาชิกใน
ครอบครัวดูแลกันเองใน
เบื้องตน 

พฒันาศกัยภาพผูปวย/ผูดูแล

- ผูปวยและสมาชิกใน
ครอบครัวดูแลกันเองใน
เบื้องตน 

จัดตั้งชมรม/กลุม
ผูมีปจจัยเสี่ยง 

- สรางความตระหนัก 
- เฝาระวงัพฤติกรรมเสี่ยง 
- กระตุนใหมารับการตรวจคัด
กรอง 

จัดตั้งชมรม/กลุม
ผูมีปจจัยเสี่ยง 

- สรางความตระหนัก 
- เฝาระวงัพฤติกรรมเสี่ยง 
- กระตุนใหมารับการตรวจคัด
กรอง 

เจาหนาทีร่วมกับชุมชน
ตดิตามเยีย่มบาน 

- เรียนรูวถีิชวีติในหลายมิติ 
กาย จิต สังคมและจิต
วญิญาณ 
- รับรูปญหาและความ
ตองการ
- สรางสัมพันธภาพที่ดี 

เจาหนาทีร่วมกับชุมชน
ตดิตามเยีย่มบาน 

- เรียนรูวถีิชวีติในหลายมิติ 
กาย จิต สังคมและจิต
วญิญาณ 
- รับรูปญหาและความ
ตองการ
- สรางสัมพันธภาพที่ดี 

โครงการ PCU ในฝน 
- ชุมชนมีศักยภาพในการตรวจคัดกรอง

- กิจกรรมกลุมเพื่อนแลกเปลี่ยนประสบการณ
- การติดตามเยี่ยมของเจาหนาที่

• ผูปวย 221 ราย 
• เสียชวีติ 3 ราย
• มีภาวะแทรกซอน  

- ไตวายเรื่อรัง 4 ราย
- ตัดอวยัวะ 3 ราย 
- แทรกซอนทางตา 4 ราย 

ผูปวยโรคความดันโลหติและ
โรคเบาหวานเพิม่ขึ้น

• ผูปวย 221 ราย 
• เสียชวีติ 3 ราย
• มีภาวะแทรกซอน  

- ไตวายเรื่อรัง 4 ราย
- ตัดอวยัวะ 3 ราย 
- แทรกซอนทางตา 4 ราย 

ผูปวยโรคความดันโลหติและ
โรคเบาหวานเพิม่ขึ้น

ประชาชนกลุมเสี่ยง
ขาดความมั่นใจการตรวจ

คัดกรอง

การตรวจคัดกรองไม
ครอบคลุม

ประชาชนกลุมเสี่ยง
ขาดความมั่นใจการตรวจ

คัดกรอง

การตรวจคัดกรองไม
ครอบคลุม

ผูปวยมาใชบริการที่ PCU 
จํานวนมาก

บริการดวยความเรงรีบ

ผูปวยมาใชบริการที่ PCU 
จํานวนมาก

บริการดวยความเรงรีบ

ผูปวยมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองไมเหมาะสม

- ขาดการควบคุมอาหาร
- ปรับเพิ่มลดขนาดยาเอง 
- แสวงหาการรักษาวธิีการตางๆ
ดวยตนเอง

ผูปวยมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองไมเหมาะสม

- ขาดการควบคุมอาหาร
- ปรับเพิ่มลดขนาดยาเอง 
- แสวงหาการรักษาวธิีการตางๆ
ดวยตนเอง

ผูปวยและผูดูแล

อบต.

ผูนําชมุชน
และอสม.

เจาหนาที่
สาธารณสุข
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ในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานดังกลาว ไดชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่เกิดขึ้นแบบคน 
ตอคน พรอมท้ังการเห็นศักยภาพของผูดูแล ผูนําชุมชน (ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนา
คุมบาน สมาชิก อบต. และพระภิกษุ) และ อสม. ที่จะเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยโรคความดนั
โลหิตสูงและโรคเบาหวานรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน  โดยเนนที่การรับรูปญหาและ 
ความตองการของผูปวย  การแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลผูปวยและการมีสวนรวมในการ
ดูแลผูปวย ซึ่งสามารถสรุปวิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรมไดดังนี้ 

กอนป พ.ศ. 2546 ระบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของหนวย
บริการสุขภาพของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
มุกดาหารเปนหลัก สถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนไดมีบทบาทในการดูแลผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานคอนขางนอย จึงสงผลใหสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 
ขาดขอมูลในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  ยกเวนในผูปวยบางรายที่มี 
การขาดยาและไมไดไปรับยาอยางตอเนื่อง  ทางโรงพยาบาลมุกดาหารจะประสานมายังสถานี
อนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนใหชวยติดตามผูปวย 

ป พ.ศ. 2546 ไดมีการขยายระบบบริการตรวจรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานไปยังศูนยสุขภาพชุมชนในแตละพื้นที่ โดยมีแพทยจากโรงพยาบาลมุกดาหารออกไป
ใหบริการตรวจรักษาเดือนละ 1 ครั้ง  และผลจากการที่ศูนยสุขภาพชุมชนไดเขามามีสวนรวม 
ในการจัดคลินิกใหบริการตรวจรักษา  รวมทั้งการดูแลและการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บานอยาง
ตอเนื่อง ทําใหไดเรียนรูพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวย ตลอดจนการรับรูปญหาอุปสรรคของ
การดูแลสุขภาพของผูปวยที่เกิดขึ้น ซึ่งพบวาผูปวยบางรายขาดผูดูแลไมสามารถมารับยาไดดวย
ตนเอง ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร และการกินยา ผูปวยบางคนไมเขาใจแนวทางการรักษา และคิดวา 
การรักษาดวยยาแผนปจจุบันทําใหตองกินยาไปตลอดชีวิต จึงหันไปใชวิธีการรักษาดวยสมุนไพร 
เพราะไดรับขอมูลมาจากผูปวยเบาหวานคนอื่นวากินยาสมุนไพรแลวจะหายได จึงทําใหมีการหยุด
ยาเพื่อทดลองวิธีการใชสมุนไพร และผูปวยบางรายก็ปฏิเสธการรักษาและไมมาตามนัด 

ป พ.ศ. 2548 จากปญหาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้น และ
การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไมเหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร และการปรับเพิ่ม
ลดขนาดยาเอง รวมถึงการแสวงหาวิธีการรักษาดวยวิธีการตางๆ จึงทําใหเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนบานโคกสูงมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน ประกอบกับการไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ในการดําเนินโครงการ 
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พีซียูในฝน จึงเกิดการพัฒนาระบบบริการที่เนนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการตรวจคัดกรอง 
โดยให อสม.เขามามีสวนรวมในการตรวจคัดกรอง การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่ 

ปลายป พ.ศ. 2548 จนถึง ตนป พ.ศ. 2549  จากปญหาจํานวนผูปวยเบาหวานที่เพิ่ม
มากขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หนวยคูสัญญาในพื้นที่ จึงไดจัดโครงการคาย
เบาหวานในเขตพื้นที่อําเภอเมือง และไดมีการสรางทีมทํางานในระดับอําเภอ ซึ่งประกอบดวย 
เจาหนาที่สาธารณสุขจากศูนยสุขภาพชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาล
มุกดาหาร เพื่อเปนวิทยากรในการทําคายเบาหวาน และดําเนินกิจกรรมการจัดคายเบาหวานใหกับ
ศูนยสุขภาพชุมชนในแตละพื้นที่ 

ป พ.ศ. 2549  ผลจากการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของศูนย
สุขภาพชุมชนบานโคกสูงและการดําเนินโครงการพีซียูในฝนที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นศักยภาพของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมผูปวย
ดวยกัน รวมทั้งการเห็นศักยภาพของผูดูแล ผูนําชุมชน (ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนา
คุมบาน สมาชิก อบต. และพระภิกษุ) และ อสม. ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพของผูปวย 
ในชุมชนอยูกอนแลว จึงนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เนนกระบวนการหา
และใชทุนทางสังคมในพื้นที่ ทั้งในสวนของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. เพื่อใหเขามามีสวน
รวมในการรับรูปญหาของผูปวย และรวมกันหาแนวทางและดําเนินกิจกรรมในการดูแลผูปวยรวมกับ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน จนเกิดเปนการสรางเครือขายในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานในแตละพื้นที่ ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มตั้งแตการจัดเวทีประชาคม
เพื่อใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ไดเขามามีสวนรวมในการรับรูปญหาและความตองการ 
ในการดูแลสุขภาพของผูปวย และรวมกันหาแนวทางพรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ในการดูแล
สุขภาพของผูปวย จากนั้นจึงดําเนินการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมใหความรู 
และการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลผูปวย และรวมกัน
วางแผนในการติดตามเยี่ยมผูปวยซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนรวมกับเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของชุมชน  

 

ดังไดสรุปวิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรม ในภาพที่ 3  
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ภาพที่  3 วิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 “ตําบลบางทรายใหญ หางไกลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” 

ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 

2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
การดําเนินกิจกรรมในนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิตําบลบางทรายใหญหางไกลโรค

ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ไดสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเนนการหา
และใชทุนทางสังคม ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง ไดเห็น
ปญหาของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผูปวย
เบาหวานมีภาวะแทรกซอน เชน โรคไตวายเรื้อรัง ภาวะแทรกซอนทางตา และการเกิดแผลเรื้อรัง
จนถึงขั้นที่ตองตัดอวัยวะ เปนตน จากการเห็นปญหาดังกลาวเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนจึงใช
ปญหาของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนตัวตั้ง เพื่อที่จะใหการดูแลผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานไดสอดรับกับปญหาและความตองการของผูปวย แมวาที่ผานมา
จะมีการพัฒนาระบบการบริการผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งเนนกิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการตรวจคัดกรอง โดยการให อสม. เขามามีสวนรวมในการตรวจ
คัดกรอง การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูโดยการจัดคายเบาหวาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในระหวางที่มารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน และการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่ แตก็ยังพบวา
ผูปวยคงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร และการกินยา 
จากปญหาดังกลาวจึงไดมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการ โดยเนนการหาและใชทุนทาง
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• PCU ติดตามผูปวย HT 
และ DM ให ร.พ.
• ขาดขอมูลผูปวย HT 
และ DM ในพื้นท่ี

การดูแลผูปวย HT และ
DM อยูในความ

รับผิดชอบของ ร.พ.
มุกดาหาร 

• ผูปวย HT และ DM เพิ่มมากขึ้น
• มีพฤติกรรมดูแลตนเองไมเหมาะสม
- การกินอาหาร
- การปรับเพิ่มลดขนาดยาเอง
- การแสวงหาการรักษา

ดําเนินโครงการ PCU ในฝน
• พัฒนาศักยภาพชุมชน ตรวจ
คัดกรอง
• กิจกรรมสงเสริมความรู และ
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
• ติดตามเยี่ยม

•  ขยายเครือขายการดูแล
ผูปวย DM ไปยัง PCU 
ใกลบาน

•  ผูปวยมีอิทธิพลตอ
กลุมผูปวยดวยกัน
• เห็นศักยภาพของผูดูแล 
ผูนําชุมชน และอสม.
เพื่อรวมรับรูปญหาและ
แกไขปญหารวมกัน

จัดทํานวัตกรรม

•  เวทีประชาคม เพื่อให
ผูปวย ผูดูแล  ผูนําชุมชน  
อสม. และ เจาหนาท่ี 
เรียนรูปญหาและความ
ตองการของการดูแล
สุขภาพผูปวย

• พัฒนาศักยภาพ โดย
การอบรมใหความรู
• เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน  
อสม. และ เจาหนาท่ี  
• การติดตามเยี่ยมผูปวย 
HT และ DM รวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ีและ
เครือขายการดูแลผูปวย
ของชุมชน

การปรับโครงสราง

การปรับบริการ

กิจกรรม         

ขอมูลเชิงประจักษ

• ทีม PCU และร.พ.
จัดคายเบาหวาน
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สังคมที่มีอยูในพื้นที่ ซึ่งไดแก ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. เพื่อใหเขามามีสวนรวมรับรูปญหา
และหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน เกิดเปนเครือขายการดูแล
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

 

“...พื้นที่นี่มีผูปวยจํานวนมาก  ผูปวยบางรายมีภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น  และเห็น
ตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงกับผูปวย...สงสารและเสียดายผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอนเรื่อง ตา  ไต  ตีน...ผูปวยบางคนเปนแผลที่เทาตอมาก็ถูกตัดนิ้ว  
ผูปวยบางคนเปนไตวายเรื้อรัง ตองเขารับการฟอกเลือดเปนประจําสัปดาหละ 1 คร้ัง  
ผูปวยบางรายตาดีมองเห็นไดแตมีปญหาการมารับยา  คุมน้ําตาลไมได  และขาดยา  
จนทําใหตาบอด...ทั้งๆที่คนเหลานี้นาจะปองกันได  ถามีระบบบริการที่ดี  ผูปวย
สามารถเขาถึงบริการไดเร็ว  และไดรับการดูแลที่ถูกตองกอนที่จะเปนมากขึ้น......
ผูปวยมีจํานวนเพิ่มขึ้น  และบางคนมีภาวะแทรกซอนจึงควรที่จะไดรับการดูแลเพื่อ 
ใหปญหานี้ลดนอยลง แตจะใหเฉพาะเจาหนาที่สาธารณสุขทําคนเดียวอาจจะไมดี
เทาที่ควรตองแสวงหาความรวมมือกับทองถิ่นดวย......การทํางานรวมกับผูนําชุมชน 
แตกอนก็จะทําเฉพาะเรื่องการควบคุมปองกันไขเลือดออก  โดยใหทําหนาที่หลักใน
การแจงขาวสารทางหอกระจายขาว  แตตอนนี้อยากจะใหผูนําชุมชน ทั้งที่เปน
ผูใหญบาน  ผูนําคุมบาน สมาชิก อบต.ไดเขามารับรูปญหาผูปวยเบาหวานซึ่งเปน
ปญหาสําคัญของแตละหมูบาน  จึงไดเชิญใหเขามารวมกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อในอนาคต
ขางหนาจะไดงายตอการทํางาน  และใหการสนับสนุนงบประมาณ...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย, 14 พฤษภาคม 2550 

3. วิธีการทํางานขององคกรและภาคี 
กระบวนการหาและใชทุนทางสังคม ที่เกิดขึ้นไดนําไปสูการกําหนดวิธีการทํางานของ

องคกรและภาคีที่เกี่ยวของ และเกิดเปนแนวทางของการสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งเริ่มตั้งแตการจัดเวทีประชาคมเพื่อให ผูปวย 
ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ไดเขามามีสวนรวมรับรูปญหาและความตองการทางดานการดูแล
สุขภาพของผูปวยรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน รวมทั้งการหาแนวทางในการแกไขปญหา
รวมกันโดยมีการมอบหมายและแบงบทบาทหนาที่รับผิดชอบสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งในสวน
ของ ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. นอกจากยังไดมีการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรม 
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ใหความรู และการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสําหรับ ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. รวมทั้ง
ติดตามเยี่ยมบานผูปวยรวมกันระหวางเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนและเครือขายการดูแลผูปวย 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของชุมชน 

 “...เปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ อยากใหชุมชนดูแลกันเองไดในระดับหนึ่ง  
กิจกรรมที่ทําจึงออกมาในลักษณะของการอบรมใหความรู ในเรื่องทั่วไป เชน การดูแล
เทา และการออกกําลังกาย ผูปวยมีการตั้งกลุมดูแลชวยเหลือกันเอง มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู  องคกรชุมชน ผูนําชุมชน รวมกับ อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุขมีการ
ติดตามเยี่ยมผูปวยและรับรูปญหาของผูปวยแตละรายวามีอาการปกติหรือผิดปกติ
อยางไร  ที่ภาวะแทรกซอนอยางไร......แตกอนผูใหญบานเขามามีสวนรวมงานกับ 
ศูนยสุขภาพชุมชน เฉพาะการแจงขาวสารหรือกิจกรรมทางดานสาธารณสุข เชน  
การควบคุมโรคไขเลือดออก การตรวจมะเร็งปากมดลูก ถาหากไดเขามารวมรับรู
สถานการณการเจ็บปวยของผูปวยเบาหวาน ปญหาการรับยา  การขาดยา และรูวา
ตองทําอะไรบางก็นาจะชวยใหการดูแลผูปวยเบาหวานดีขึ้น แตที่ผานมาไมไดชวย
เพราะไมรูวาชาวบานตองการอะไร ถาจะประกาศหรือแจงขาวใหกับชาวบานไดรับรู 
ก็กลัวชาวบานหนวกหู หรือไมชอบ แตพอมาพูดคุยในเวทีประชาคมก็ถึงรูวาผูปวย
ตองการใหประกาศ...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย, 14 พฤษภาคม 2550 

 

4. กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมที่ เกิดขึ้น  เปนกระบวนการที่ เกิดขึ้นจาก

ประสบการณตรงของเจาหนาที่ศูนย สุขภาพชุมชนบานโคกสูง  ที่ ไดใหการดูแลผูปวยโรค 
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับประสบการณในการทําโครงการ 
พีซียูในฝนที่ไดดําเนินกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจนเกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการ อยางไรก็ตาม
การดําเนินกิจกรรมท่ีผานมากลับพบวา แนวทางดังกลาวยังไมบรรลุเปาหมายของการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยเบาหวาน เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
นําไปสูความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ ผลจากการสรุป
บทเรียนที่ไดจากการนําประสบการณตรงในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
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มาใช ทําใหเห็นและเชื่อในศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. จนเกิดแนวคิดของ 
การคนหาและใชทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่ โดยใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม.ซึ่งเปนผูที่อยูกับ
ปญหาและมีความเขาใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผูปวย ไดมีสวนรวมในการใชศักยภาพที่มีอยู
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันคนหาแนวทางในการดูแลผูปวย พรอมทั้งดูแล
ชวยเหลือในชุมชนของตน  โดยมีเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเปนผูใหการสนับสนุน  และเกิด 
การสรางเปนเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม 

“...ผูปวยเลาใหฟงวามีผูปวยคนหนึ่งเปนหมอนรองกระดูกสันหลังทับเสนประสาท ตอง
เขารับการผาตัดถึงจะหาย  แตพอมียายคนหนึ่งที่รูจักกับผูปวยมาบอกวาถาเปนแบบ
นี้แลวไปผาตัดจะทําใหตายได  ผูปวยคนนั้นก็เลยกลัวไมยอมผาตัด  ทั้งที่คุยกับหมอ
และพยาบาลไวกอนแลววาจะยอมผาตัด...จากเหตุการณนี้ก็เลยคิดวาผูปวยมักจะเชื่อ
คนที่ใกลชิดตนเอง หรือเชื่อผูปวยดวยกัน และถาหากมีผูปวยมาดูแลกัน มาพูดมาคุย
กันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็นาจะทําใหผูปวยมีดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น......ความรูที่หมอ
สอนบางครั้งก็สูความรูที่ชาวบานเขาคุยกันไมได ผูปวยบางคนมารับยาที่สถานีอนามัย 
ชวงรอตรวจหรือรอรับยาผูปวยก็จะพูดคุยกัน  พอมีคนมาเลาวามียาสมุนไพรที่นั้นที่นี่
ดี คนอื่นๆก็ยากจะเอาไปทดลองใช ก็จะทําใหผูปวยมีการหยุดยาที่แพทยส่ังเพื่อ 
ไปทดลองใชยาสมุนไพร และก็จะไมมารับยาอีก......คนไขเปนผูมีประสบการณตรง  
มีความรูอยูกับตัว  ไมตองเอาความรูจากที่อื่นมาสอน  ไมตองไปหามาจากตําราหรือ
โปสเตอรเอามาจากคนไขนาจะดีกวา...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง 
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 “...ก็ไมรูหรอกวาเบาหวานเปนจากอะไร แตเทาที่รู พี่ นอง ของแมก็เปนเบาหวาน 
ตอนนี้คุมเบาหวานได ถาน้ําตาลขึ้นจะมีอาการคอแหง เมื่อย ปสสาวะบอย แตถา
น้ําตาลลงต่ํามากๆจะมีอาการหิว มือ เทาส่ัน เวลาปนขาวยังหลุดออกจากมือเลย...”  

นางนพิศ  ชาธิราช, ผูปวยเบาหวาน, วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 

 “...สามารถสังเกตตนเองไดวา ถาน้ําตาลสูงจะเริ่มฉ่ีบอยตอนกลางคืน วันรุงขึ้นก็จะ 
คุมอาหาร ถาน้ําตาลต่ําจะมีอาการเหนื่อยงาย ตองทานของหวานหรืออมลูกอม 
เขาไป...” 

สนทนากลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
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 “...เวลาไปอนามัย ชวงที่รอหมอเราก็คุยกัน ใครเปนยังไง ลดน้ําตาลไดเพราะอะไร  
กินอะไรแลวมันคะลํา มันก็ดีบางทีเราก็ลองทําอยางคนอื่นเขาทํา...” 

นางรุงทิพย ชาลือ, ผูปวยเบาหวานบาน,  วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
 

“…เดินเยี่ยมลูกบานเปนประจํา ก็เห็นเขาจับกลุมคุยกัน บางครั้งก็คุยเรื่องเบาหวาน  
การดูแลตัวเจาของ การกิน การออกกําลังกาย ถาไดยินวาทําตัวกันไมถูกกับโรค  
ก็จะบอกตามที่ไดความรูมา…ไดความรูอะไรมาก็กลับมาบอกทางหอกระจายขาว
กอน...”   

นายประเสริฐ  มูลพรม, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
 
“…อยูบานถาไมมีงานก็จะเดินไปเยี่ยมผูปวยเบาหวานดวยกัน บางครั้งก็จะไปถามขาว  
วาเปนอยางไร  มียาสมุนไพรอะไรดีจะไดหามากิน...” 

นายพรมมา  อุมงค, ผูปวยเบาหวาน,  วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
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บทที่  เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
 

การสังเคราะหนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดสะทอน
ใหเห็นเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนจากนวัตกรรมใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ประชากร
เปาหมาย 2) ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่  ซึ่งสะทอนถึงความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวย
เบาหวาน  และรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู 3) ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการ
สุขภาพ โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ และ 4) กระบวนการสรางเปาหมาย
รวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ประชากรเปาหมาย 
ประชากรเปาหมาย ซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  ซึ่งมีทั้งผูที่เปนผูดูแล 
ที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอง ผูนําชุมชน และ อสม. ที่เขามารวมในการดูแล โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี  

1.1  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

 จากวิเคราะหสถานการณการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง ไดชี้ใหเห็นลักษณะและความแตกตางของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน  ซึ่งมีทั้งผูปวยที่สามารถควบคุมโรคไดดี  และผูปวยที่ไมสามารถ 
ควบคุมโรคไดและเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ตัวอยางเชน โรคไตวายเรื้อรัง การเกิดภาวะแทรกซอน
ทางตาจนทําใหตาบอด และการเกิดแผลเรื้องรังจนถึงขั้นที่ตองตัดอวัยวะ เปนตน  
 

“...เปน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคลมชัก...ไปตรวจตามนัดทุกครั้งที่
โรงพยาบาลมุกดาหาร พอไปตรวจแลวน้ําตาลในเลือดมันเริ่มปกติ(แตกอน 200)  
หมอเลยใหหยุดทานยาเม็ดเบาหวานแลวใหคุมอาหารแทน น้ําตาลในเลือดก็ปกติดี 
120 กวาๆ เอง หมอก็เลยยังคงใหคุมอาหาร...” 

นางทุมมี มูลพรม, ผูปวยเบาหวาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
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“...เปนเบาหวานมานาน 4-5 ปแลว...ตอนนี้น้ําตาลประมาณ 200 นิดๆ บางเดือนก็ไม
ถึง คุมอาหารไดบางไมไดบาง ยังตามใจปากอยูเพราะบางทีทํางานมันเหนื่อยก็อยาก
กินโนนกินนี่...”  
นางรุงทิพย ชาลือ, อสม.และผูปวยเบาหวาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

“...เปนเบาหวานมานาน 2 ป เร่ิมแรกมีอาการชาตามมือตามเทา คันตามผิวหนัง เปน
มากๆ ขึ้นก็สงสัยเลยไปตรวจที่ โรงพยาบาล มุกดาหาร ตรวจปสสาวะ เจาะเลือด เจอ
น้ําตาลสูง 500 หมอใหนอนโรงพยาบาล หลังจากนั้นก็ไปตรวจ โรงพยาบาลเปน
ประจํา พอทราบวาโรงพยาบาลมาตรวจที่สถานีอนามัยโคกสูงดวยจึงขอมารับยา 
ที่อนามัยแทน ตอนนี้น้ําตาล 114 ตองกินยาวันละ 1 เม็ดกอนอาหารเชา …” 

นายดรุณ กระแสโสม ผูปวยเบาหวาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
 

“...นางกลม มลูพรม เปนเบาหวานขึ้นตา เสียชีวิตเมื่อปกลาย (ปลายป 2549) ยาย
กลมอยูคนเดียว สามีและลูกชายเสียชีวิต ลูกสะใภก็อยูคนละหมูบาน แกก็มองไมเห็น 
ถามีคนไปเที่ยวหาก็ไดกินยา แตถาไมมใีครไปก็ไมไดกินยา บางทีก็กินยาเองถูกๆผิดๆ 
เลยคุมน้ําตาลไมได มีอาการไมรูตัวบอยๆ เขาๆ ออกๆ โรงพยาบาล จนกระทั่งตาย...”  

สนทนากลุม อสม. บานดอนมวย, วัดอภริมย 14 พฤษภาคม 2550 
 

“...สภาพผูปวยเบาหวานในหมูบาน จะวาดีก็ไมใช จะวาไมดีก็ไมใชเพราะยังพอไป 
พอมาได  แตก็มีบางคนไดขาววา ช็อคก็มี...” 

นายพรมมา  อุมงค ผูปวยเบาหวาน,  วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
 

1.2  ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

 ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เปนอีกกลุม
หนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูปวยและมีประสบการณตรงในการดูแลผูปวย
มาอยางตอเนื่อง ทั้งการดูแลในลักษณะของการดูแลภายในครอบครัวจากลูกหลานหรือญาติพี่นอง 
และการดูแลของชุมชนซึ่งมีทั้งการดูแลในคุมบานของผูที่อยูใกลชิดกัน และการดูแลของผูที่อยู 
ในชุมชนเดียวกัน ดังนั้นผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  
จึงประกอบดวยผูที่เกี่ยวของหลายฝายทั้ง ผูดูแลที่เปนสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่นอง ผูดูแล 
ที่อยูบานใกลเรือนเคียง ผูนําชุมชน (ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุม สมาชิก อบต. 
และพระภิกษุ) และ อสม. ซึ่งแตละฝายก็มีบทบาทในการดูแลผูปวยที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 
จากประสบการณในการชวยเหลือดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของแตละฝาย 
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ที่มีอยูกอนแลว และการไดเขามามีสวนรวมในเวทีประชาคมเพื่อรวมรับรูปญหาและความตองการ
ทางดานการดูแลสุขภาพของผูปวย รวมท้ังการไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยการเขารับการอบรม 
การเขารวมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดูแลผูปวย และการติดตามเยี่ยมผูปวย
รวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน ทําใหผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยไดเกิดการเรียนรู และเขาใจ
บทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดแนวทางหรือกิจกรรมในการดูแลผูปวยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และสอดรับ
กับปญหาและความตองการของผูปวยในแตละสภาวะสุขภาพ 

 

“…เดินเยี่ยมลูกบานเปนประจํา ก็เห็นเขาจับกลุมคุยกัน บางครั้งก็คุยเรื่องเบาหวาน  
การดูแลตัวเจาของ การกิน การออกกําลังกาย ถาไดยินวาทําตัวกันไมถูกกับโรค ก็จะ
บอกตามที่ไดความรูมา…ไดความรูอะไรมาก็กลับมาบอกทางหอกระจายขาวกอน ถา
ไดเดินเขาไปในหมูบานก็จะเห็นกลุมชาวบานคุยกัน เขาไปฟงถาคุยกันไมถูกตอง  
ก็เขาไปบอกเรื่องที่ถูกตองใหทําอยางนี้”   

นายประเสริฐ  มูลพรม, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
 

“...อสม.สวนใหญก็ใหขอมูล ชวยแนะนําใหชาวบานที่มีอาการสงสัยเปนเบาหวาน 
(ทราบจากการอบรม อสม.ที่โรงพยาบาลและอนามัย) ไปตรวจที่อนามัย หรือไมก็เลา
เร่ืองอาการเบาหวานความดันโลหิตใหเขาฟง….ในวันที่มีคลินิกหรือตรวจสุขภาพ  
อสม.จะชวยประกาศตามคุมบานตนเอง ใหผูปวยไปตามนัด…” 

นางรุงทิพย ชาลือ, อสม.และผูปวยเบาหวาน,  วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
 
“…อยูบานถาไมมีงานก็จะเดินไปเยี่ยมผูปวยเบาหวานดวยกัน  บางครั้งก็จะไปถาม
ขาว  วาเปนอยางไร  มียาสมุนไพรอะไรดีจะไดหามากิน...” 

นายพรมมา  อุมงค, ผูปวยเบาหวาน,  วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
 

2. ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่   
จากการสังเคราะหองคความรูในประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ ไดสะทอนถึงความตองการ

การดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มี
อยู ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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2.1 ความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรค 
เบาหวาน 

 ความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มี
ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ 4 ประการ ไดแก การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง  วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพ และสิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ 

 1) การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนปญหา
โรคเรื้อรังที่สําคัญของพื้นที่ตําบลบางทรายใหญมาโดยตลอด แมวาที่ผานมาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนไดมีการดําเนินการแกไขปญหา โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวย 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในพื้นที่ ซึ่งเนนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการตรวจ 
คัดกรอง โดยให อสม.เขามามีสวนรวมในการตรวจคัดกรอง การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่ แตจากสถิติจํานวนผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง ระหวางป 2548-

2549 ยังพบวามีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมากถึง 211 คน และมีผูปวยที่ตอง
เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานรวม 3 คน มีภาวะแทรกซอนที่เปนไตวายเรื้อรัง  
4 คน มีภาวะแทรกซอนทางตา 4 คน และมีแผลเรื้อรังที่ตองตัดอวัยวะ 3 คน และนอกจากนี้ยังพบ 
วาผลการดําเนินโครงการตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยซึ่งได 
ทําการตรวจคัดกรองประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงจํานวน 1,836 คน  มีผูที่มีความเสี่ยงสูงในการเปน
โรคเบาหวาน 325 คน และหลังจากการตรวจคัดกรองโดยการเจาะเลือดพบวามีความผิดปกติที่ตอง
สงพบแพทยและประเมินซ้ําจํานวน 36 คน โดยในกลุมนี้ไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยเบาหวาน 
รายใหม 11 คน และเปนผูที่มีภาวะเสี่ยงตองเฝาระวังอีก 25 คน ในสวนของและโรคความดัน 
โลหิตสูงพบวามีผูที่มีความเสี่ยงในการเปนโรคความดันโลหิตสูง 124 คน ภายหลังการประเมินซ้ํา
พบวามีความผิดปกติและตองสงพบแพทยจํานวน 41 คน  และไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวย 
ความดันโลหิตสูง 12 คน  และเปนผูที่มีภาวะเสี่ยงตองเฝาระวังอีก 29 คน 
 

“...เมื่อกอนเห็นแตหนาเกาๆ แตผมวาโรคเบาหวานนี้ชวง 2-3 ปมานี้มันมีคนเปนมาก
ขึ้นเพราะเริ่มเห็นหนาใหมๆ มารักษาที่อนามัย เขาเปนแบบเราเพิ่มขึ้น ยิ่งชวงที่มี 
การคัดกรองโรคเบาหวานความดันของอนามัยยิ่งเห็นจํานวนคนปวยมากขึ้น ผมวา 
มันมีความรนุแรงมากขึ้น ก็ยังไมรูวาจะทําอยางไรใหลูกหลานไมเปนอยางเรา …” 

สนทนากลุมผูปวยความดันโลหิตสูง เบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
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“...ผูปวยมีจํานวนเพิ่มขึ้นและบางคนมีภาวะแทรกซอนจึงควรที่จะไดรับการดูแลเพื่อ 
ใหปญหานี้ลดนอยลง...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
14 พฤษภาคม 2550 

 
 2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ พื้นที่ตําบลบางทรายใหญมีลักษณะเปน 

ที่ราบลุมติดกับแมน้ําโขง ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํานา ปลูกมัน
สําปะหลัง และปลูกยาพารา เปนตน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทําการประมงซึ่งทั้งมีการหาปลา
ในแมน้ําโขงและการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณริมแมน้ําโขง การประกอบอาชีพรับจางทั้งในพื้นที่
และตางพื้นที่ และการประกอบอาชีพคาขายตามแนวชายแดน ไดแก การซื้อขายสินคาเกษตรจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสินคาอุปโภคจากประเทศไทย จากการประกอบอาชีพ
ทางดานเกษตรกรรมและอาชีพรับจาง ซึ่งเปนอาชีพที่ใชแรงงานมากและตองทํางานหนัก สงผลให
ผูปวยเบาหวานจําเปนตองมีการกินอาหารเพื่อเปนพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น จึงพบวาผูปวย
เบาหวานสวนใหญยังไมสามารถลดหรือควบคุมอาหารไดตามคําแนะนําของแพทยหรือเจาหนาที่
ศูนยสุขภาพชุมชน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลที่จะมีการรับประทานอาหารมากวาปกติ 
ประกอบกับผูปวยบางสวนยังคงนิยมดื่มเหลา เบียรเปนประจําจึงสงผลกระทบตอการเจ็บปวยที่
เปนอยู สวนการรวมกลุมเพื่อออกกําลังกายนั้นยังทําไดนอยเนื่องมาจากวิถีชีวิตของประชาชนสวน
ใหญมีการใชแรงงานอยูเปนประจํา ทําใหมีอาการเหนื่อยลาจากการทํางานหรือการทํามาหากิน  
อีกทั้งยังพบวาผูปวยไดใชวิธีการทํางานบานเปนการออกกําลังกาย  นอกจากนี้ยังพบวาผูปวย 
สวนใหญมีพฤติกรรมของการแสวงหาการรักษาเพื่อตองการใหหายจากการเจ็บปวย  จึงพบวามี 
การทดลองใชสมุนไพรตางๆ ตามคําแนะนําจากเพื่อนผูปวยดวยกัน หรือตามที่มีคนนํามาขายและ
อางวามีสรรพคุณสามารถรักษาโรคเบาหวานใหหายขาดได ทําใหบางครั้งผูปวยเบาหวานตองหยุด
การกินยาจากศูนยสุขภาพชุมชนเพื่อทดลองใชยาสมุนไพรวาไดผลหรือไม อีกทั้งปญหาภาระหนี้สิน
จากการทําการเกษตรยังกอใหเกิดความเครียด ซึ่งสงผลกระทบตอการปวยดวยโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวานไดเชนเดียวกัน 
 

 “...คุมอาหารยาก เพราะตองทํางานหนักทุกวัน รับจางเขาทั้งวันมันเหนื่อย ก็เลย
อยากกินทดแทน ยิ่งทานของหวานก็ชื่นใจหายเหนื่อย แตบางวันนึกไดก็ตองอดเอา… 

หมอก็ใหความรูการควบคุมอาหาร แตพอมาทําเองจริงๆ มันไมไดงายเลย บางทีก็ปรับ
ใหเขากับตนเองไมถูก…” 
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“...บางทีเราก็ทําตามอยางที่หมอใหความรูเราไมได อยางการออกกําลังกายปกติก็
ทํางานหนักอยูแลวเหงื่อก็ออก ถาตองมาออกกําลังกายอยางอื่นๆ อีกคิดวาไมไหว 
มันเหนื่อยแลว...” 
“...เคยลองยาสมุนไพรที่เขามาขายตามบาน เขาวารักษาเบาหวานหาย ลองเองเลย 
กินทั้งยาตม ยาลูกกลอน ลองกิน 2-3 วันแลวไปตรวจน้ําตาล น้ําตาลมันก็สูงอยูดี  
เลยไมเชื่อแลว…” 

“...ตอนนี้ก็ดูแลตนเองโดยการทานยาตามหมอสั่ง เดินออกกําลังกายทุกวัน คุมอาหาร
ไมทานของมัน ของทอด ของหวาน แกงกะทิ ไมสูบบุหรี่ ดื่มเหลา ทําไดบางไมไดบาง 
น้ําตาลก็สูงๆ ต่ําๆ แตคุมไดไมเคยสูงถึง 200…” 

สนทนากลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

“...ตอนนี้น้ําตาลประมาณ 200 นิดๆ บางเดือนก็ไมถึง คุมอาหารไดบางไมไดบาง  
ยังตามใจปากอยูเพราะบางทีทํางานมันเหนื่อยก็อยากกินโนนกินนี้...” 
นางรุงทิพย ชาลือ, อสม.และผูปวยเบาหวาน,  วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

“...ชวงนี้น้ําตาลคุมน้ําตาลไมคอยได  เพราะทานมาก ลูก หลาน มาเที่ยวสงกรานต 
เขาซื้อของกินมาฝาก...” 
นางแวน คําลอืชัน, ผูปวยเบาหวาน, ศาลาวัดสระพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 

 

“...ในฐานะผูปวยผมก็พยายามดูแลตนเอง ไปตรวจตามนัดทุกครั้ง กินยาตามหมอสั่ง 
คุมอาหาร ภรรยาผมก็เปนก็ทานที่เขาทําให แตที่คุมไมไดคือสุราและเบียร ผมตอง
ออกสังคมกินเปนประจําเลย มันก็เลยคุมน้ําตาลไมได...” 

นายคําพล ชาธิราช, ผูใหญบาน , วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
 

“...การควบคุมอาหารก็คุมไมได  อยากหามใจตัวเองแตก็ไมได รูสึกวาแซบกินแลวมี
แฮงก็กิน  ที่เสียก็เร่ืองเหลาเรื่องเบียร  ตอนนี้วาจะเลิกเพราะมีเจ็บมีปวยเพิ่มขึ้น...ยาก็
กินบางไมกินบางโดยเฉพาะชวงไหนกินเหลาก็ไมไดกินยา เพราะคิดวาถากินเหลาแลว
ยาที่กินไปก็คงไมเปนยา...ออกกําลังกายมีออกบางไมออกบาง ก็ใชการทํานา การเดิน
ไปหาหนอไม เก็บเห็ด  หาปลา  แตตอนนี้ปวดหัวเขา  ปวดขาโยงมาที่เอว  ก็เลยทํา
ไมได...” 

นายพรมมา  อุมงค, ผูปวยเบาหวาน,  วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
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“...การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทําไมไดเพราะผูปวยกินแตยา  ไมออกกําลังกาย  
เพราะไมเหมาะกับวิถีชีวิต  คนที่นี้ทํานา  ถาเปนคนแกไมไดไปนาก็อยูบานทํางาน
บาน  ผูปวยผูหญิงถาจะไปออกกําลังกายสามีก็ไมเห็นดวย  เพราะผูหญิงตองอยูบาน
ดูแลเรื่องอาหาร สวนผูปวยผูชายก็ไมใหความสําคัญ และในเรื่องการงดเหลา  งดบุหรี่
คิดวามันทําไดยาก...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย, 14 พฤษภาคม 2550 

 
 
 

 3) การเขาถึงบริการสุขภาพ ระบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานของหนวยบริการสุขภาพของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่ผานมา อยูในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลมุกดาหารเปนหลัก ตอมาจึงไดมีการขยายระบบบริการไปที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนในแตละพื้นที่สําหรับผูปวยที่สามารถควบคุมโรคได สวนการจัดบริการที่โรงพยาบาล
มุกดาหาร ไดเนนการใหบริการในรายที่ไมสามารถควบคุมโรคไดหรือในรายที่มีภาวะแทรกซอน 
รวมทั้งการตรวจประเมินภาวะแทรกซอนตางๆ  สําหรับการใหบริการตรวจรักษาผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานของศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูงไดจัดบริการเดือนละ 1 ครั้ง  โดยมี
แพทยจากโรงพยาบาลมุกดาหารเปนผูออกมาใหการตรวจรักษา ผูปวยจะมาใชบริการตั้งแตเชา
ประมาณตี 5 หรือ 6 โมงเชา ซึ่งจะมีการคนประวัติดวยตนเองและนํามาเรียงเพื่อเขาคิวรอรับ 
การชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต และการเจาะเลือด จากนั้นก็จะรอพบแพทยเพื่อเขารับการตรวจ
รักษา และการรับยากลับบาน อยางไรก็ตามแมวาการจัดบริการตรวจรักษาที่ศูนยสุขภาพใกลบาน
จะชวยใหเกิดความสะดวกและลดคาใชจายในการเดินทาง แตเนื่องจากมีผูปวยที่มาใชบริการในแต
ละครั้งเปนจํานวนมาก ประมาณ 100-150 คน จึงทําใหแพทยและเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 
มีเวลาในการพูดคุยกับผูปวยไดคอนขางนอย สําหรับผูปวยที่ไมไดมาตามนัดก็จะให อสม.ในแตละ
พื้นที่เปนผูออกไปติดตามหรือในบางครั้งเจาหนาที่ก็เปนผูออกไปติดตามเองในระหวางที่มีการเยี่ยม
บาน นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยบางรายที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการก็สามารถ 
ไปรับบริการไดที่คลินิกแพทยที่มีอยูในพื้นที่ได 
 

“...ตอนแรกไปรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร  อยูประมาณ 1 ป ก็เลยยายมารักษาที่
ศูนยสุขภาพชุมชนโคกสูง ตอนที่รักษาท่ีโรงพยาบาล ก็ตองเสียเงินคารถมากเพราะ
ตองนั่งรถประจําทางหรือรถสองแถวไป คารถไปกลับก็ประมาณ 50-60 บาทตอครั้ง 
เวลาไปก็ประมาณ 7 โมงเชา  ไปถึงก็ไดวัดความดัน  ชั่งน้ําหนัก  เจาะเลือด หลังเจาะ
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เลือดเสร็จก็จะไปกินขาวตามรานคาที่เปดขาย และมารอตรวจกับแพทย  พอแพทย
ตรวจเสร็จก็รับยากลับบาน เสร็จก็จะประมาณ 11 โมงเชาหรือเที่ยงแตก็มีบางครั้งที่
เสร็จตอนบายโมงก็มี...พอยายมารักษาที่ศูนยสุขภาพชุมชนก็ยังตองตื่นแตเชาเพราะ
กลัวไดตรวจชา  มาประมาณตีหาครึ่งหรือ 6 โมงเชาเวลาเดินทางมาก็จะขับ
มอเตอรไซคมาเองเพราะอยูไมไกล  มาถึงก็ไปคนบัตรเอง และรอเจาะเลือด พอเจาะ
เลือดเสร็จก็ไปกินขาว และมารอพบแพทย พอแพทยตรวจเสร็จก็รับยากลับบาน เสร็จ
ก็จะประมาณ 10 โมงถึงเที่ยง ในระหวางที่นั่งรอตรวจผูปวยก็จะมีการพูดคุยถามขาว
กัน วาอาการตอนนี้เปนอยางไร  มีอาการเหนื่อยไหม  เบาหวานขึ้นหรือลงอยางไร...” 

นายพรมมา  อุมงค, ผูปวยเบาหวาน, วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
 

“...เปนเบาหวานมา 2-3 ป...อาการแรกเริ่มจะชอคบอยๆ ทํางานอยูก็ชอคไป ถา 
ชอคญาติก็จะสงไปรักษาที่ โรงพยาบาลอินเตอรมุกดาหาร จนครั้งลาสุดชอคตองนอน
โรงพยาบาลอินเตอรมุกดาหาร 8 คืน หมอเขาบอกเปนความดันโลหิตสูงและโรคชัก 
พอหายก็กลับมาพักฟนที่บานก็ชอคไปอีก ทีนี้ญาติสง โรงพยาบาลมุกดาหาร นอนที่นี่ 
3 วัน หมอตรวจน้ําตาลสูง 200 กวา หมอเลยบอกวาเปน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และโรคลมชัก ไดยามาทาน ปาก็ไปตรวจตามนัดทุกครั้งที่ รพ.มุกดาหาร พอไปตรวจ
แลวน้ําตาลในเลือดมันเริ่มปกติ หมอเลยใหหยุดทานยาเม็ดเบาหวานแลวใหคุมอาหาร
แทน น้ําตาลในเลือดก็ปกติดี 120 กวาๆ เอง หมอก็เลยยังคงใหคุมอาหาร แตยังตอง
ทานยาความดันและยากันชัก ก็เลยตองไปโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่อนามัยไมมียากัน
ชัก เวลาไป รพ.ลูกๆ จะพาไปสง...” 
“...กอนหนาที่ชอคไมเคยไปตรวจสุขภาพประจําปเลย ปาเห็นวาตนเองยังทํางานได 
ไมเจ็บปวยอะไร ไมมีอาการผิดปกติอะไรเลยไมไปตรวจ เขาก็มีมาประชาสัมพันธใหไป
ตรวจคัดกรองโรคนะแตปาไมไปเอง คิดวาไมไดเปนอะไร...” 

นางทุมมี มูลพรม, ผูปวยเบาหวาน,   
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

“…ไปรักษาที่อนามัยโคกสูงตามนัดตลอด เวลาไปถาลูกหลานอยูก็ใหเขาพาไป ถาไม
อยูก็นั่งรถไปกันเอง นั่งรถสองแถวหรือรถประจําทางไปเสียไปกลับ 20 บาท…ถากรณี
ไปอนามัยตรวจน้ําตาลมากกวา 200 หมอจะสงตัวไป โรงพยาบาลมุกดาหารทุกคน…

บางคนที่ไมสามารถรอนาน ก็จะไปคลินิก อยางญาติบางคนเขาก็ไปคลินิกที่มุกดาหาร 
เสียเงินคาตรวจและคายาทีละ 200-500 บาท แพงมาก พอมาดูยาที่คลินิกใหก็
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เหมือนกับที่อนามัยและโรงพยาบาลใหมา คลินิกมันดีที่ไมตองรอนาน คนที่เขาตองไป
ทํางานดวยเขาก็สะดวก ไมตองหยุดงาน และเหมาะกับคนมีเงิน...” 

สนทนากลุมผูปวยเบาหวาน,  
วัดสะพังทอง15 พฤษภาคม 2550 

 

“...เปนเบาหวานมานาน 4-5 ปแลว แรกเริ่มมีอาการ ฉ่ีบอยๆ คอแหง กระหายน้ํา กิน
น้ําบอย สงสัยก็ไปถามยายขางบาน เขาก็เปนเบาหวานเหมือนกัน ยายก็เลยคิดวา
อาจจะเปนเบาหวานเลยพาไปถามคุณหมอที่อนามัย ตรวจน้ําตาลสูง 260 อนามัยเลย
สงตัวไปตรวจ โรงพยาบาลมุกดาหาร รับยาที่ โรงพยาบาลมุกดาหาร 2 ป จึงขอยาย
มารับยาที่อนามัยแทน...” 

นางรุงทิพย ชาลือ, อสม.และผูปวยเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

 “...ไปรักษา โรงพยาบาลกับ อนามัยมันเหมือนกันที่ตองไปแตเชา รอคิวนาน เสียเวลา 
แตวาคนที่อนามัยจะนอยกวาที่โรงพยาบาล และไดเพื่อนคุยมากกวาที่โรงพยาบาล...
เวลาตรวจกับหมอหมอไมคอยคุยหรือแนะนํามาก บางทีอยากคุยอยากถาม แตเราก็รู
วาคนไขรออีกเยอะ ก็เลยไมไดคุยเทาไหร…” 

นายดรุณ กระแสโสม, ผูปวยเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

“...หมอที่รพ.และอนามัยใหขอมูลเร่ืองเบาหวานทุกครั้งที่ไปตามนัด แตมีเวลาคุย
สวนตัวนิดเดียว สวนใหญไดขอมูลจากกลุมใหญหรือคุยกับเพื่อนที่เปนกันเอง...” 

สนทนากลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

“...การพูดคุยระหวางหมอกับผูปวย บางครั้งผูปวยจับประเด็นที่หมอพูดไดไมหมดและ
คิดวาส่ิงที่หมอแนะนําเปนอยางที่ตนเองเขาใจพอเอาไปใชก็ไมถูกตอง ตัวอยางเชน 
หมอบอกวาผูปวยเบาหวานใหพกน้ําตาล หรือฮอลลติดตัวเอาไวเวลาหิวจะไดมีอะไร
กินไดทัน เพราะอยากใหมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แตผูปวยเขาใจวาคนที่เปน
เบาหวานจะใหดีตองกินน้ําตาลหรือใหกินฮอลลไปพรอมกับยาแลวอาการจะดีขึ้น......
เหตุผลที่ผูปวยไมมารับยาหรือไมมารักษาสวนหนึ่งก็เพราะไมอยากมารอนาน  ไปซื้อ
ยากินเองก็ได  ไมกินยาก็รูสึกเหมือนปกติ...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง, 
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
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 4) ส่ิงแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดจากความเจริญใน
พื้นที่ทั้งในดานการสื่อสารและการเดินทาง ทําใหผูปวยมีชองทางในการรับขอมูลขาวสารในการ 
ดูแลรักษาการเจ็บปวยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการที่ผูปวยไดพบปะพูดคุยกันเองระหวางที่ไปใชบริการ
ที่ศูนยสุขภาพชุมชนและที่โรงพยาบาล การที่ญาติพี่นองหรือผูที่รูจักมาแนะนําใหทดลองใช รวมถึง
การที่มีผูนําสมุนไพรมาเรขายในชุมชน ประกอบกับในพื้นที่ตําบลบางทรายใหญที่ประชาชนยังคง 
มีความเชื่อในเรื่องสมุนไพรและตองการรักษาการเจ็บปวยใหหายขาด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
สมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งผูปวยเบาหวานยังมีการแสวงหาสมุนไพรชนิดตางๆมาทดลอง
ใช และเพื่อใหรูถึงสรรพคุณของสมุนไพรวาไดผลเปนอยางไร จึงมีการหยุดการใชยาที่ไดรับจาก 
ศูนยสุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาล เพื่อที่จะพิสูจนวาสมุนไพรที่ไดนํามาใชสามารถลดระดับน้ําตาล
ในเลือดไดมากนอยเพียงใด จากพฤติกรรมดังกลาวจึงทําใหเกิดปญหาในการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปวยเบาหวาน และเกิดภาวะแทรกซอนตามมา 
 

“...เคยลองใชยาสมุนไพรมากินหลายขนานแลว ไดยินเพื่อนวายาตัวไหนดีก็เอามาลอง 
เครือแฮม เครือกอฮอ ก็เอามาตมกิน ใบหมากยางกับใบสักแหงก็ลองมาตมกินแลว 
กินแลวก็ไมหาย สมุนไพรบางอยางก็เอามาจากทางนครพนม  ธาตุพนม กินแลวก็ไม
หาย...ตนเองพึ่งกลับจากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล...ตอนที่อยูโรงพยาบาลมีคนไข
ดวยกันบอกวาเปนหมอยาและมียาสมุนไพรดีใชรักษาเบาหวาน ก็เลยเอามาลองดู 2 

มัดแตยังไมไดกิน คิดวาจะตมกินดูกอนวาจะไดผลอยางที่พูดไหม...ปกติเวลาทดลอง
กินสมุนไพรก็จะหยุดยาหมอเพราะอยากจะรูวาจะไดผลหรือไมถาไมไดผล น้ําตาลไม
ลดก็จะทิ้งไปแลวกลับมากินยาหมอตามเดิม...อยากลองเพราะมีคนวาดี ตนเองเลย
เอามาทดลองวาจะดีขึ้นหรือไม...เทาที่ลองมาเพื่อนฝูงกันก็บอกวาไมดีขึ้น...” 

นายพรมมา  อุมงค, ผูปวยเบาหวาน,  
วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 

 

“...ความรูที่หมอสอนบางครั้งก็สูความรูที่ชาวบานเขาคุยกันไมได ผูปวยบางคนมารับ
ยาที่สถานีอนามัย ชวงรอตรวจหรือรอรับยาผูปวยก็จะพูดคุยกัน พอมีคนมาเลาวามียา
สมุนไพรที่นั้นที่นี่ดี คนอื่นๆก็ยากจะเอาไปทดลองใช ก็จะทําใหผูปวยมีการหยุดยาที่
แพทยส่ังเพื่อไปทดลองใชยาสมุนไพร และก็จะไมมารับยาอีก...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
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“...เคยลองยาสมุนไพรที่เขามาขายตามบาน เขาวารักษาเบาหวานหาย ลองเองเลย 
กินทั้งยาตม ยาลูกกลอน ลองกิน 2-3 วันแลวไปตรวจน้ําตาล น้ําตาลมันก็สูงอยูดี เลย
ไมเชื่อแลว...” 

สนทนากลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

จากการสะทอนปจจัยที่มีผลตอความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน ดังที่ไดกลาวมาในขางตน ไดชี้ใหเห็นปญหาและความตองการในผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ทั้งผูปวยที่สามารถควบคุมโรคไดดี ผูปวยที่ไมสามารถควบคุม
โรคไดและเกิดภาวะแทรกซอน  รวมท้ังประชาชนที่เปนกลุมเส่ียง ซึ่งสามารถสรุปปญหาและความ
ตองการการดูแลสุขภาพดังนี้ 

1) ผูปวยในกลุมที่สามารถควบคุมโรคไดดี  แมวาจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การกินยา และการไปตรวจรักษาตามนัด  
จนมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับที่ปกติ และผูปวยบางรายสามารถปรับลดขนาดยาลง
โดยไมตองใชยาและไดรับการรักษาดวยการปฏิบัติตัวเทานั้น  แตผูปวยกลุมนี้ยังคงตองการไดรับ
บริการเกี่ยวกับ การตรวจรักษาและการตรวจประเมินระดับน้ําตาลในเลือดเปนระยะอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการเฝาระวังอาการผิดปกติและการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงจําเปนที่
ตองไดรับการจัดบริการตรวจรักษาอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว 
ในการปองกัน และการเฝาระวังอาการผิดปกติและภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังตองการ
ไดรับการตรวจรางกายเพื่อประเมินภาวะแทรกซอนอยูเปนระยะ  เชน การตรวจตาโดยจักษุแพทย  
การตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือด และตรวจสภาพการทํางานของไต เปนตน  

2)  ผูปวยในกลุมที่ไมสามารถควบคุมโรคไดและมีภาวะแทรกซอน  เนื่องจากผูปวยกลุมนี้
สวนหนึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ตัวอยางเชน การไมสามารถควบคุมอาหารรสหวาน
ได การกินอาหารในปริมาณที่มาก การขาดการออกกําลังกาย การหยุดยาเพื่อทดลองใชสมุนไพร
ตางๆ และการปรับลดขนาดยาเอง   ประกอบกับการที่ผูปวยในกลุมนี้มีวิถีชีวิต  และอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การทํางานหนัก ความไมเคยชินในการ
รวมกลุมออกกําลังกาย การไดรับขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อรักษาโรคเบาหวาน และสามารถซื้อหา
ไดงาย  เปนตน  จึงทําใหผูปวยไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ ผูปวย
บางรายมีภาวะแทรกซอนที่แตกตางกัน ทั้งภาวะแทรกซอนที่ตา ไต หัวใจ และการมีแผลเรื้อรังที่เทา 
ดังนั้นจึงตองไดรับการตรวจรักษาและประเมินระดับน้ําตาลในเลือดเปนระยะอยางตอเนื่อง และ 
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การจัดระบบสงตอไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บปวยรุนแรงหรือฉุกเฉิน รวมท้ังมีการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับ การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร  
การออกกําลังกาย การกินยา และการไปตรวจรักษาตามนัด การไดรับบริการที่สอดรับกับปญหา 
และความตองการของผูปวยในแตละสภาวะสุขภาพและภาวะแทรกซอน การปองกันและการเฝา
ระวังอาการผิดปกติและภาวะแทรกซอนตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น และการไดรับการตรวจรางกายเพื่อ
ประเมินภาวะแทรกซอนอยูเปนระยะเชนเดียวกัน นอกจากนี้ในกรณีที่มีผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดแตตองใหการดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีผูดูแล โดยการ
จัดหาอาสาสมัครมาคอยดูแลหรือมีการจัดสวัสดิการชวยเหลือตามความเหมาะสมในแตละราย 

3)  ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง  จากปญหาทางดานกรรมพันธุและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม เชน การกินอาหารรสหวานหรือกินปริมาณมากเปนประจํา การดื่มเหลา ขาดการออก
กําลังกาย มีน้ําหนักมาก และมีคาดัชนีมวลกายมากเกินกวาระดับปกติ เปนตน ประกอบกับวิถีชีวิต
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดโรค จึงทําใหมีภาวะที่เส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานที่งายขึ้น  ประชาชนในกลุมนี้จึงตองการไดรับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกายเพื่อการ
ปองกันการเกิดโรค รวมถึงการเฝาระวังอาการผิดปกติและการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานเปนระยะ เพื่อที่จะคนหาผูปวยรายใหมและใหการรักษาไดตั้งแตตน ซึ่งจะชวย
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเกินกวาระดับปกติเปนเวลานาน 

 2.2 รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู 
 จากการวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวานที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นวาการใหบริการดูแลผูปวยไดมีการจัดบริการโดยการตรวจรักษา
ทั้งที่เปนการรักษาในคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลมุกดาหารและศูนยสุขภาพชุมชนใกลบาน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของผูปวยและผูดูแล และการติดตามเยี่ยมบานของ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการคนหาและคัดกรองประชาชนที่เปนกลุม
เส่ียง โดยให อสม.เขามามีสวนรวมในการตรวจคัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยงในแตละพื้นที่ ซึ่งมี 
การกําหนดคุณสมบัติของผูที่เปนกลุมเสี่ยงตอการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
ไดแก ผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีญาติสายตรงที่มีประวัติการเปนโรคเบาหวาน และเปนผูที่มีภาวะ 
ความดันโลหิตสูง เพื่อที่จะคนหาผูที่มีภาวะเสี่ยงและจะไดใหการรักษาตั้งแตเร่ิมตน ซึ่งจะชวย
ปองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซอน  
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 อยางไรก็ตามหลังจากที่มีการพัฒนานวัตกรรมขึ้น รูปแบบการดูแลสุขภาพยังคงยึด
รูปแบบเดิมแตมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการ ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นโดยจะ
เห็นไดจากการมีรูปแบบการดูแลสุขภาพใน 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

 1)  การดูแลรักษาทางคลินิก เปนรูปแบบของการใหบริการตรวจรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานที่ศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่ โดยมีแพทยจากโรงพยาบาลมุกดาหาร
ออกมาใหการตรวจรักษาและมีเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูงรวมเปนทีมในการใหบริการ 
ซึ่งกิจกรรมของการใหบริการคลินิกโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประกอบดวย การชั่ง
น้ําหนัก การวัดความดันโลหิต การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด การซักประวัติ 
ตรวจรางกาย และการจัดจายยาเพื่อใหการรักษาโรคอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดมีการสงตอ
ผูปวยเพื่อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยเฉพาะในผูปวยที่มีระดับความดันโลหิต
หรือระดับน้ําตาลในเลือดที่ สูงผิดปกติ รวมทั้งการสงตอผูปวยเพื่อไปรับการตรวจประเมิน
ภาวะแทรกซอนตางๆ 

 

“...รูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานที่ศูนยสุขภาพชุมชน  ไดจัดคลินิกเบาหวานเดือนละ 1 

ครั้งซึ่งตรงกับวันพุธ ประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือน เปดใหบริการประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชน  มีแพทยจากโรงพยาบาลมุกดาหารออกมาใหบริการ...การ
จัดคลินิกใหบริการจะมีผูปวยมาใชบริการตั้งแตตี 5-6 โมงเชา ซึ่งจะมาคนประวัติของตนเอง 
และนําไปเขาคิวเพื่อรอการเรียกไปเจาะเลือด จากนั้นก็จะมีการชั่งน้ําหนัก วัดความดัน  
ประมาณ 6 โมงเชาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนก็จะเริ่มเจาะเลือด ตรวจเมื่อผูปวยเจาะเลือด
เสร็จก็จะแยกยายไปกินขาว บางคนก็หอขาวมา บางคนก็ไปซื้ออาหารตามรานคา หลังกิน
ขาวเสร็จผูปวยก็จะมารอพบแพทยเพื่อทําการตรวจซึ่งจะเริ่มประมาณ 9 โมงครึ่ง เมื่อตรวจ
เสร็จก็จะไดรับยาและเดินทางกลับบาน...ในแตละครั้งก็จะมีผูปวยมาตรวจประมาณ 100-

150 คน...ในกรณีที่ผูปวยไมไดมาตรวจตามนัด ก็จะให อสม.ออกไปติดตาม ถาหากไมยอม
มาเจาหนาที่ก็จะตองลงไปดูเอง...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 
 2)  การดูแลสุขภาพ เปนรูปแบบการใหบริการในการตรวจรักษาเบื้องตนในรายที่

เจ็บปวยดวยโรคที่พบบอย รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษา ติดตามเยี่ยมบาน และรวมกับ
ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ในการคนแนวทางและการกําหนดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ 
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ที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่
ปกติ รวมทั้งการจัดใหมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองประชาชนที่เปนกลุมเส่ียง 

 

“...ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรอง เร่ิมตนจากการพัฒนาทีม อสม. โดย
จัดอบรมผูแทน อสม.จากแตละหมูบานเพื่อใหสามารถตรวจคัดกรอง ซึ่งจะมีการใช
แบบประเมินภาวะเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวาน  และมีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัด
รอบเอว คํานวณหาคา BMI และวัดความดันที่ใชระบบการวัดอัตโนมัติ...ทุกครั้งกอนที่
จะดําเนินการตรวจคัดกรองก็จะเรียก อสม.ที่เคยผานการอบรมมาทําการทบทวน
ความรูและวิธีการในการคัดกรองอีกครั้ง  จากนั้นเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบจะมอบรายชื่อประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงเพื่อให อสม.ไปทําการคัดกรอง  
เมื่อ อสม.ทําการตรวจคัดกรองประชาชนกลุมเส่ียงเสร็จ เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนที่
รับผิดชอบในพื้นที่ก็จะออกไปติดตามผล  เพื่อที่จะประเมินวาประชาชนกลุมเส่ียงคน
ใดบางที่มีภาวะเสี่ยงสูง ก็จะไดรับการนัดมาทําการตรวจเลือดในเชาวันตอมา โดย 
ในรอบแรกถาหากพบวามีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงก็จะใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว
เพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือด  แลวนัดใหมาตรวจรอบท่ี 2 ซึ่งจะตรงกับวันที่มีคลินิก
เบาหวานที่ศูนยสุขภาพชุมชน ถาหากพบวาระดับนํ้าตาลในเลือดยังสูงก็จะไดรับ 
การรักษาตอไป......โดยเฉลี่ยเจาหนาที่จะออกติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวานใหได 
อยางนอย 1 คน/ครั้ง/ป  ยกเวนในรายที่มีปญหาควบคุมน้ําตาลไมไดหรือขาดยา ก็จะ
ไปบอยขึ้น...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,   
วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 

 

“...การตรวจคัดกรองโดย อสม. ถาพบกลุมคนที่ เ ส่ียงสูง คือ ตรวจพบน้ําตาล 
ในปสสาวะ มีคา BMI มากวา 25  ความดันโลหิต 140/90 ขึ้นไป และเปนญาติสาย
ตรงกับผูปวยเบาหวาน  หรือมีอาการเหนื่อย  ออนเพลีย  น้ําหนักลด  ปสสาวะบอย  
ก็จะถูกสงมาพบเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนที่ออกไปติดตามผลการตรวจคัดกรอง 
ในหมูบานและจะไดทําการนัดตรวจน้ําตาลในเลือดในวันรุงขึ้นจากนั้นจะนัดตรวจเพื่อ
ยืนยันผลน้ําตาลอีกครั้งในวันที่มีคลินิกเบาหวานที่ศูนยสุขภาพชุมชน...” 

นางพัชรินทร  ลิ้มวัฒนา, พยาบาลวิชาชพีประจําศูนยสุขภาพ 
ชุมชนบานโคกสูง, วัดสระพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
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 3)  การสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพ เปนรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพ

ของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. โดยการจัดอบรมใหความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการในการดูแลสุขภาพผูปวย และการรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนใน
การติดตามเยี่ยมผูปวย นอกจากนี้ยังไดรวมกันคนหาแนวทางและกําหนดกิจกรรมในการดูแล
สุขภาพผูปวย 

 

 “...เปาหมายของโครงการนวัตกรรมนี้ อยากจะใหชุมชนดูแลกันเองในระดับหนึ่ง  
กิจกรรมที่ทําจึงออกมาในลักษณะของการอบรมใหความรู  ในเรื่องทั่วไป  เชน  
การดูแลเทา และการออกกําลังกาย ผูปวยมีการตั้งกลุมดูแลชวยเหลือกันเอง มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู  องคกรชุมชน ผูนําชุมชน รวมกับ อสม. และเขาหนาที่สาธารณสุข
มีการติดตามเยี่ยมผูปวยและรับรูปญหาของผูปวยแตละรายวามีอาการปกติหรือ
ผิดปกติอยางไร  ที่ภาวะแทรกซอนอยางไร...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,   
วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 

 
“...การจัดตั้งชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงนี้ ถาเกิดไดก็จะทําใหผูปวยมารวมกลุม
กันชวยเหลือกันทุกเดือน และเปดโอกาสใหญาติมาอบรมใหความรูการดูแลผูปวย
เบาหวานความดันโลหิตสูงจะทําใหคนไมปวยมาฟงคนปวย พอฟงแลวเขาก็จะคิดวา
เขาจะชวยดูแลผูปวยนี้อยางไรบาง ...”  

นายคําพล ชาธิราช, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
 

 4)  การสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ เปนรูปแบบที่ไดมีการจัดตั้งระบบการดูแล
ชวยเหลือผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งในพื้นที่ตําบลบางทรายใหญไดมีการ 
สรางเครือขายผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งประกอบดวย ผูปวย ผูดูแล ผูนํา
ชุมชน และ อสม. เพื่อเปนกลไกสําคัญของการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยรวมกับ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในการดูแลชวยเหลือและติดตามเยี่ยมผูปวย  รวมทั้งการไดรับ 
การสนับสนุนจาก อบต. ในฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทในการดูแลประชาชน 
ในพื้นที่ซึ่งมีการจัดเตรียมรถประจํา อบต.  เพื่อใชในการนําสงผูที่มีภาวะฉุกเฉินหรือผูปวยที่มี 
อาการหนัก 
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“...อยากใหมีการตั้งชมรมเบาหวาน เพื่อจะไดมีเวทีพูดคุยกัน ใครเปนอะไร กินยาแลว
เปนอยางไร หรือใครไปรดน้ํามนตตรงไหนแลวดีขึ้นก็จะไดมาพูดคุยกัน อาจจะนัดพบ
กันซัก 1 วัน ตอเดือน และมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การบริจาคหรือสมทบทุนเพื่อ
สรางเปนกองทุน เอามาชวยเหลือยามจําเปน อยางนอยก็จะมีคนที่มาชวยคิด หรือจะ
เชิญคุณหมอมาพูดมาคุยมีขาวสารก็มาพบกัน ...หนวยงานอื่นเขามีกลุมกันหมดแลว 
เชน กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมปลูกยาง ผูปวยเบาหวาน มีเยอะก็นาจะมีกลุม
เหมือนกัน...” 

พระครูวชิรสารธรรม เจาอาวาสวัดสะพังทอง, ผูปวยเบาหวาน,  
วัดสะพังทอง 14 พฤษภาคม 2550 

 
“...อบต. เปนองคกรที่มีบทบาทในการดูแลความเปนอยู  สนับสนุนงบประมาณตางๆ  
ในการดําเนินงานของหมูบาน  อํานวยความสะดวก  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
ตัวอยางเชน  การมีรถประจํา อบต. ในการนําสงผูปวยฉุกเฉิน และปวยหนักไป
โรงพยาบาลไดรวดเร็ว...” 

สุวิ  มูลพรม, สมาชิก อบต., วัดอภิรมย วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 
 

3. ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการ
หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดกิาร 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน และรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชน
บานโคกสูง ไดสะทอนใหเห็นวาการจัดบริการสุขภาพใหกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานมีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีความครอบคลุมตามความตองการการดูแลสุขภาพของ
ผูปวยทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก ดานการดูแลรักษาทางคลินิก ดานการดูแลสุขภาพ ดานการสนับสนุน
กิจกรรมดานสุขภาพ และการสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ อยางไรก็ตามรูปแบบที่มีอยูนั้นยังคง
ตองการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการตรวจรักษาและเนนกิจกรรมการตรวจคัดกรอง
ในประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง การเฝาระวังและการควบคุมปองกันการเกิดโรคในผูที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
ตลอดจนการเฝาระวังและควบคุมปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยที่มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการให อบต.ซึ่งมีบทบาทหนาที่ตามกฎหมายในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวยใหมากขึ้น นับตั้งแตการมีสวนรวม 
ในการรับรูปญหา และรวมกันวางแผนดําเนินการแกไขปญหารวมกันและโดยเฉพาะอยางยิ่ง  
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การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. และ 
การสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในแตละชุมชน นอกจากนี้
ในผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยและขาดผูดูแลจําเปนตองมีการจัดหาอาสาสมัครมาชวยดูแล 
พรอมทั้งจัดหาสวัสดิการชวยเหลือตามความเหมาะสมในแตละราย 

 

“...ถามีหัวหนากลุมผูปวยก็ดี เขาตองเปนคนมีความรูความสามารถ แนะนําเราไดวา
จะตองดูแลตัวเองอยางไร ตองเปนคนที่มีเวลา และตองเปนเบาหวานดวยกันจึงจะรูดี 
คนไมเปนมันจะไมรู มันจะไมเหมือนตัวเราเปนเอง มันไมถนัด คนไมเปนมาแนะนํา
ผูปวยก็เอาไปปรับใชยาก....ยังมีอีกหลายคนที่ดูแลตนเองไมถูกหรือไมรูจะตองดูแล
ตนเองอยางไร ถาจัดอบรมญาติ ผมวาญาติเขาจะไดเขาใจผูปวยมากขึ้น…” 

สนทนากลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน,  
วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

4. กระบวนการสรางเปาหมายรวม  
จากการวิเคราะหกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นวาการเปดโอกาสให

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย ซึ่งไดแก ผูดูแล 
ผูนําชุมชน และ อสม. ไดเขามารวมตั้งแตการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับรูปญหาและความตองการ
ทางดานการดูแลสุขภาพของผูปวย การหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชน การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมใหความรู การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตาม
เยี่ยมบานผูปวยรวมกันระหวางเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนและเครือขายการดูแลผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของชุมชน จะทําใหผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานไดเห็นความสําคัญของการดูแลผูปวยและเกิดเปนเครือขายการดูแลผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม  

 

“...การทํางานรวมกับผูนําชุมชน แตกอนก็จะทําเฉพาะเรื่องการควบคุมปองกัน
ไขเลือดออก  โดยใหทําหนาที่หลักในการแจงขาวสารทางหอกระจายขาว   แตตอนนี้
อยากจะใหผูนําชุมชน ทั้งที่เปนผูใหญบาน  ผูนําคุมบาน สมาชิก อบต.ไดเขามารับรู
ปญหาผูปวยเบาหวานซึ่งเปนปญหาสําคัญของแตละหมูบาน จึงไดเชิญเขามารวม
กิจกรรมในครั้งนี้......แตกอนผูใหญบานเขามามีสวนรวมงานกับศูนยสุขภาพชุมชน 
เฉพาะการแจงขาวสารหรือกิจกรรมทางดานสาธารณสุข เชน การควบคุมโรค
ไขเลือดออก การตรวจมะเร็งปากมดลูก ถาหากไดเขามารวมรับรูสถานการณ 



 
110 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

การเจ็บปวยของผูปวยเบาหวาน ปญหาการรับยา การขาดยา และรูวาตองทํา
อะไรบางก็นาจะชวยใหการดูแลผูปวยเบาหวานดีขึ้น แตที่ผานมาไมไดชวยเพราะไมรู
วาชาวบานตองการอะไร ถาจะประกาศหรือแจงขาวใหกับชาวบานไดรับรูก็กลัว
ชาวบานหนวกหู หรือไมชอบ แตพอมาพูดคุยในเวทีประชาคมก็ถึงรูวาผูปวยตองการ
ใหประกาศ...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
 วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 

 

 “…ในฐานะ อสม. ตองเขารวมประชาคมอยูแลว วันนั้นหมอมาคุยเรื่องโครงการดูแล
ผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงของบานดอนมวย โดยมีหัวหนาคุมบาน อบต. 
เจาหนาที่อนามัย ผูใหญและผูชวยผูใหญบาน ชาวบานมาเขารวม มาประชุมที่วัด
อภิรมย หมออยากใหมีการตั้งกลุมผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงกัน ใครจะเปน
ประธานกลุม รองประธานกลุม และคณะกรรมการ ผูดูแล และระบุวาแตละคนตอง
รับผิดชอบอะไร แตวันนั้นยังไมไดตั้ง เปนการคุยและทําความเขาใจกันกอน …” 

นางรุงทิพย ชาลือ,  อสม.และผูปวยเบาหวาน,  
 วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
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บทที่ 3 รูปธรรม                          การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

การสังเคราะหนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดสะทอน
ใหเห็นรูปธรรมของการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน ใน 2 กระบวนการหลัก ไดแก 1) กระบวนการ
หาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ ในการสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม และการพัฒนาศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ  
อสม. และ 2) กระบวนการคนหาและใชขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการดูแลสุขภาพ
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เพื่อเปนแนวทางในการดูแลผูปวย โดยใชกระบวน
เรียนรูจากประสบการณตรงและการสรุปบทเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ 
1.1  การสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดย

ชุมชนมีสวนรวม 
 จากความตระหนักและหวงใยของเจาหนาที่ศูนย สุขภาพชุมชนบานโคกสูง  

ในปญหาการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับการเห็นผลกระทบจากภาวะแทรกซอนตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผูปวย และประสบการณในการดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง ไดชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของผูปวยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่
เกิดขึ้นแบบคนตอคน พรอมทั้งการเห็นศักยภาพของผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย ทั้งในสวนของ
ผูดูแล ผูนําชุมชน (ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน สมาชิก อบต. อสม.และ
พระภิกษุ) และ อสม. ที่มีประสบการณในการดูแลผูปวยในชุมชนอยูกอนแลว โดยใชเวทีประชาคม 
ซึ่งเปดโอกาสใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ไดเขามามีสวนรวมในการรับรูปญหาและ 
ความตองการในการดูแลสุขภาพของผูปวย และรวมกันหาแนวทางพรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่
ในการดูแลผูปวยในชุมชน  นอกจากนี้ยังใชกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการดูแลผูปวย และการมีสวนรวมในการติดตามเยี่ยมผูปวย  จนเกิดการรวมตัว 
เปนเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่ชุมชนเขามามีสวนรวม 
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1.2  การพัฒนาศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ไดสะทอนใหเห็นภาพของ 

การพัฒนาศักยภาพผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน (ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน 
สมาชิก อบต. อสม.และพระภิกษุ) และ อสม. โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังตอไปน้ี  

 1) คายผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานแบบไมพักคางแรม 
เปนกิจกรรมการจัดอบรมใหความรูและฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. รูปแบบการจัด
กิจกรรม ใชระยะเวลา 1 วัน กิจกรรมในชวงเชาเปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง โดยมีวิทยากรซึ่งเปนทีมสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สวน
กิจกรรมในชวงบาย เปนการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลสุขภาพผูปวย และ
รวมกันหาแนวทางเพื่อใหเกิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณอยางตอเนื่อง ตลอดจน
รวมกันหาแนวทางในการสรางเครือขายในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และหลังจากนั้นจึงไดมีการฝกปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเทา  

 2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังจากการดําเนิน
กิจกรรมการอบรมใหความรู และไดขอตกลงในการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
เพื่อใหผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม.ไดมีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแล
สุขภาพของผูปวย ตลอดจนรวมกันคนหาแนวทางและกําหนดกิจกรรมในการดูแลผูปวยเพื่อใหผูปวย
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และสามารถควบคุมโรคใหอยูในระดับท่ีปกติได 

 3) การติดตามเย่ียมผูปวย เปนกิจกรรมที่เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนรวมกับ
ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. ไดรวมกันติดตามเยี่ยมผูปวยในชุมชน ซึ่งมีลักษณะของ 
การไปเยี่ยมเยือนและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดูแลสุขภาพรวมกัน  อีกทั้งยังเปน 
การรวมกันคนหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพของผูปวยตามสภาวะสุขภาพที่เปนอยู 

 อยางไรก็ตามแมวาการดําเนินกิจกรรมในขอที่ 2-3 ยังไมเกิดขึ้นในระหวางที่ไดลง
พื้นที่เพื่อถอดบทเรียน แตดวยแนวคิด เปาหมาย วิธีการ และกลไกที่ปรากฏในการดําเนินกิจกรรม
ดังที่กลาวมาในขางตน จึงนาจะเปนสิ่งที่ยืนยันและชี้ใหเห็นไดวากิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการติดตามเยี่ยมผูปวยที่จะเกิดขึ้นนั้น จะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่เปนการพัฒนา
ศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม.ได 

 

“...การทํากิจกรรมเริ่มจากการเตรียมทีมโดยการพูดคุยกันในทีมเจาหนาที่ หลังจากนั้น
ก็จะไปพูดคุยกับทีมทํางานในพื้นที่  ทั้ง อสม. และผูนําชุมชนที่จะเขารวมกิจกรรม   
เมื่อเตรียมทีมเสร็จแลวก็จะใหผูนําชุมชนประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวเพื่อเชิญ
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ผูปวย ผูดูแล ประชาชนผูที่สนใจเขารวมกันทําประชาคมในการคนหาปญหาและ
ความตองการของผูปวยเบาหวาน และพูดคุยตกลงกันเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูที่
เขามารวมดูแลผูปวยเบาหวาน...หมูบานที่ไดดําเนินการทําประชาคมเสร็จ ก็จะเริ่มเขา
กระบวนการอบรมใหความรู การมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลตนเอง...จาก
การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของผูปวย  อสม. ผูนําชุมชน ก็คาดวานาจะมีการรวมกลุม
หรืออาจจะมีการตั้งเปนชมรมผูปวยเบาหวาน ที่มีชุมชนเขามารวม จากนั้นก็จะมีการ
ติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวานในแตละรายรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน... ” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง, 
วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 

 

2. กระบวนการคนหาและใชขอมูล 
2.1  กระบวนเรียนรูจากประสบการณตรง 

 การคนหาและใชขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการดูแลสุขภาพของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดูแลผูปวยนั้น เกิดขึ้นจาก
ประสบการณตรงในการดูแลผูปวย ทั้งที่ไดดําเนินการใหบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานที่ศูนยสุขภาพชุมชน การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับรูปญหาและความตองการการดูแล
สุขภาพของผูปวย การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมท้ังการติดตาม
เยี่ยมผูปวยที่บาน ทําใหเกิดการเรียนรูปญหาและความตองการของผูปวย จนนําไปสูการปรับ
โครงสรางและพัฒนาระบบบริการสําหรับผูปวยอยางตอเนื่อง 

 

“...ผูปวยเบาหวานบางรายไปรักษาที่โรงพยาบาล  หมอบอกวาเปนโรคนี้รักษาไมหาย
ตองกินยาไปตลอดชีวิต พอไดฟงผูปวยก็ตัดสินใจวาจะไมยอมรักษา ไปกินแตยาหมอ
เพราะมีคนบอกวามันจะหาย กวาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนจะรูผูปวยก็ไมไดรับการ
รักษานานกวา 4-5 เดือน รูอีกทีก็ตอนออกไปเยี่ยมบานเพราะมีผูปวยคนอื่นมาเลาให
ฟง.....ผูปวยบางรายเรียนรูการปรับขนาดยา จากประสบการณการไปพบแพทยกรณีที่
ผูปวยมีน้ําตาลในเลือดสูงหรืออาการไมดีขึ้นหมอก็จะเพิ่มยา จากเดิม 1 เม็ดเปนเม็ด
ครึ่ง แตถาหากอาการดีขึ้นหรือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ก็จะปรับลดยา จาก
เดิม 1 เม็ดเปนครึ่งเม็ด...พอผูปวยกลับไปอยูที่บานชวงไหนที่คิดวาตนเองอาการดีขึ้นก็
จะปรับลดยาเอง หรือถาหากรูสึกวามีอาการผิดปกติก็จะเพิ่มยาขึ้นเอง...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 
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2.2  การสรุปบทเรียน 

 การปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นของศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง เปนผลมาจากการสรุปบทเรียนหลังจากที่
ไดมีการจัดกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมาอยางตอเนื่อง  
ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนการคนหาและใชขอมูล เพื่อที่จะปรับเปล่ียนกิจกรรมและการใหบริการ 
ที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของผูปวยไดสอดคลองกับสภาวะสุขภาพและวิถีชีวิต 
ของผูปวย 
 

“...เวลาทํางานแลวเจอปญหาอะไรก็จะพูดคุยกัน...สวนใหญจะคุยกันหลังเสร็จงาน 
หรือชวงพักกินขาว กินไปคุยกันไป...ไมไดกําหนดเปนการประชุมอยางชัดเจน เปนการ
พูดคุยกันมากกวา มีเร่ืองอะไรเรงดวนก็พูดคุยกันเลย ถาหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนไป
ประชุมที่ สสอ.มาก็จะนําเรื่องมาแจงใหเจาหนาที่ไดรับรูทันทีหลังจากเสร็จการประชุม 
หรือถาประชุมเสร็จตอนเย็น ตอนเชาก็เอาเรื่องที่ประชุมมาเลาใหฟงและมอบหมาย
งานกันตอนนั้นเลย...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 
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บทที่  บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 

นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไดสะทอนใหเห็นถึง 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จนนําไปสูการสราง
เครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน (ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนา
คุมบาน สมาชิก อบต. และพระภิกษุ) อสม. และเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน โดยในแตละกลุมหรือ
องคกรและภาคีที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมและมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไปในแตละกิจกรรม  
ผลจากการสังเคราะหบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของ กับการดูแลสุขภาพผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ไดสะทอนใหเห็นรูปธรรมของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ที่นําไปสูการสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ไดแก การจัดเวทีประชาคม  
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการติดตามเยี่ยมบาน โดย 
ในแตละกิจกรรมไดชี้ใหเห็นบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีที่ไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน 
ดังนี้ 

1. เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง 
ในฐานะของการเปนผู เ ร่ิมคิด ผูรวมกระบวนการกลุม และรวมปฏิบัติการดูแล โดย 

มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
1) บทบาทของผูพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน จากการที่เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณตรง 
ในการดูแลผูปวยและไดมีการสรุปบทเรียนจากการทํางานมาอยางตอเนื่อง ทําใหเห็นปญหาและ
ความตองการในการดูแลผูปวย รวมทั้งการเห็นและใชศักยภาพของชุมชนใหเขามามีสวนรวม 
ในการดูแลผูปวย จึงเกิดการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

2)  บทบาทของผูใหบริการดูแลสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ทั้งที่
อยูในศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูงและในชุมชน การใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชนเปนการจัด
คลินิกบริการตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งไดดําเนินการเปนทีมในการตรวจ
รักษารวมกับแพทยจากโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเปนผูที่มีบทบาท 
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ในการจัดเตรียมคลินิก การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ําหนัก และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือด 
รวมทั้งการจัดยาสําหรับผูปวย สวนการใหบริการในชุมชนจะเปนการคนหาและตรวจคัดกรอง
ประชาชนที่มีเปนกลุมเสี่ยง และการติดตามเยี่ยมผูปวย 

3)  บทบาทของผูเชื่อมประสานทั้งในสวนของผูปวย ผูดูแล และผูนําชุมชน ซึ่งการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนของเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
การติดตามเยี่ยมผูปวย เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูปวย ผูดูแล และผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวม 
ในการรับรูปญหาและความตองการของผูปวย ตลอดจนรวมกันหาแนวทางและวิธีการในการดูแล
สุขภาพของผูปวยในชุมชนใหสอดคลองกับสภาวะของการเจ็บปวยที่เปนอยู จึงจําเปนที่จะตองมี
เจาภาพหลักในการทําหนาที่เชื่อมประสานองคกรและภาคีที่เกี่ยวของเพื่อใหเขามามีสวนรวมใน 
การดําเนินกระบวนการกลุมและรวมปฏิบัติการดูแล 

4)  บทบาทของผูใหการสนับสนุน ในการดําเนินกิจกรรมเวทีประชาคม การพัฒนา
ศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมผูปวย ซึ่งเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเปน 
ผูที่มีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว จําเปนที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและให
คําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และรวมเปนเครือขายในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 

 

“...การทํางานโดยปกติตอนเชาก็ทํางานที่ศูนยสุขภาพชุมชน  ตอนบายก็ออกเยี่ยม
บานที่รับผิดชอบ...การแบงงานก็ทําในลักษณะของการแบงพื้นที่ซึ่งแตละคนจะตองทํา
กิจกรรมทั้งหมดที่ไดรับมอบหมาย...” 
“...กิจกรรมตรวจคัดกรองผูปวยเบาหวาน  โดยให อสม.เปนผูที่ตรวจคัดกรอง
ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนจะตรวจซ้ําในรายที่ไมแนใจหรือ
มีปญหา...ทุกครั้งกอนที่จะดําเนินการตรวจคัดกรองก็จะเรียก อสม.ที่เคยผานการ
อบรมมาทําการทบทวนความรูและวิธีการในการคัดกรองอีกครั้ง จากนั้นเจาหนาที่
ศูนยสุขภาพชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบจะมอบรายชื่อประชาชนที่เปนกลุมเส่ียงเพื่อให 
อสม.ไปทําการคัดกรอง เมื่อ อสม.ทําการตรวจคัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยงเสร็จ 
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็จะออกไปติดตามผล.....การดูแล
ผูปวยเบาหวานที่ศูนยสุขภาพชุมชน ไดจัดคลินิกเบาหวานเดือนละ 1 ครั้ง...การจัด
คลินิกใหบริการจะมีการชั่งน้ําหนัก  วัดความดัน  เจาะเลือดตรวจ และรอพบแพทย...
ในกรณีที่ผูปวยไมไดมาตรวจตามนัด ก็จะให อสม.ออกไปติดตาม ถาหากไมยอมมา
เจาหนาที่ก็จะตองลงไปดูเอง...โดยเฉลี่ยเจาหนาที่จะออกติดตามเยี่ยมผูปวยเบาหวาน
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ใหไดอยางนอย 1 คน/ครั้ง/ป  ยกเวนในรายที่มีปญหาควบคุมน้ําตาลไมไดหรือขาดยา 
ก็จะไปบอยขึ้น...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง, 
 วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 

 

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
ในฐานะของการเปนผูรวมคิด ผูรวมกระบวนการกลุม และรวมปฏิบัติการดูแล โดยมี

บทบาทหนาที่ดังนี้ 
1)  บทบาทของผูรับรูปญหาและหาทางออกรวมกัน โดยการมีสวนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณการดูแลสุขภาพในฐานะของเจาของประสบการณตรง และการรวมคนหาแนวทาง 
การดูแลสุขภาพผูปวย ทั้งในกิจกรรมเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
และการติดตามเยี่ยมผูปวย  

2)  บทบาทของผูรวมปฏิบัติการดูแลโดยการติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับเจาหนาที่ 
ศูนยสุขภาพชุมชน รวมทั้งการเฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติของตนเองและผูปวยคนอื่น 

3)  บทบาทของการเปนแบบอยางทางดานสุขภาพ จากประสบการณในการดูแลตนเอง
ของผูปวยทําใหเกิดการเรียนรูวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อใหสามารถควบคุมโรคใหอยู 
ในภาวะที่ปกติ และเรียนรูที่จะอยูกับภาวะของการเจ็บปวยในวิถีชีวิตที่ปกติ จนเปนแบบอยาง 
ของการดูแลสุขภาพใหผูปวยคนอื่นไดเขามารวมเรียนรู 

 
 

“...ตอนนี้ก็ดูแลตนเองโดยการทานยาตามหมอสั่ง เดินออกกําลังกายทุกวัน คุมอาหาร
ไมทานของมัน ของทอด ของหวาน แกงกะทิ ไมสูบบุหรี่ ดื่มเหลา ทําไดบางไมไดบาง 
น้ําตาลก็สูงๆ ต่ําๆ แตคุมไดไมเคยสูงถึง 200...เมื่อ 6 เดือนที่แลวน้ําตาลวัดไดไมถึง
รอย หมอเลยใหหยุดยาเบาหวานแลวคุมอาหารเอง ก็คุมไดนะ จนเมื่อเดือนหรือสอง
เดือนที่ผานมาน้ําตาลมันขึ้นสูง หมอเลยใหกลับมาทานยาอีก ทานครึ่งเม็ดทุกวัน...” 

สนทนากลุมผูปวยเบาหวาน, วัดสะพังทอง 15 พฤษภาคม 2550 
 
“...การดูแลสุขภาพก็จะพยายามไมใหเครียด  พักผอนใหเพียงพอ 3-4 ทุมก็จะจําวัด
แลว  เพราะนอนไมพอจะรูสึกเวียนหัว  เวลารับนิมนตจากญาติโยมถาเปนงานหนักใช
เวลามากก็จะไมรับ การออกกําลังก็ทําโดยการใชการทํากิจกรรมประจําวัน เชน ตอน
เชาก็กวาดลานวัด  และออกบิณฑบาต  ตอนเย็นก็เก็บปดกวาดขยะ  เวลาที่เราไดทํา
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ความสะอาด ดูแลถนนหนทาง เหงื่อก็ออกรูสึกสบาย เวลาลมพัดมาก็สดชื่น...การนั่ง
สมาธิ เดินจงกลม ก็รูสึกสบายขึ้น ผอนคลาย ไมเครียด.. แตกอนทดลองกินยา
สมุนไพรตลอดตอนนี้ไมกินแลว เพราะไดทดลองกินดวยตนเองจนรู...บางครั้งอยากจะ
รูวายาสมุนไพรไดผลหรือไมไดผลก็ตองหยุดยาหมอกอน บางครั้งก็กินควบคูกันไปก็มี  
เมื่อทดลองกินแลวพอไปตรวจน้ําตาลก็ยังขึ้นเหมือนเดิมก็เลยเลิกกินสมุนไพร...” 

พระครูวชิรสารธรรม เจาอาวาสวัดสะพังทอง, ผูปวยเบาหวาน,  
วัดสะพังทอง 14 พฤษภาคม 2550 

 

3. ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
ผูดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในฐานะของการเปนผูรวมคิด ผูรวม

กระบวนการกลุม และรวมปฏิบัติการดูแล โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
1)  บทบาทของผูรับรูปญหาและหาทางออกรวมกัน โดยการมีสวนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณการดูแลสุขภาพในฐานะของผูมีประสบการณตรงในการดูแลผูปวย และการรวมคนหา
แนวทางการดูแลสุขภาพผูปวย ทั้งในกิจกรรมเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการติดตามเยี่ยมผูปวย  

2)  บทบาทของผูรวมปฏิบัติการดูแล  โดยการติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับเจาหนาที่ 
ศูนยสุขภาพชุมชน รวมทั้งการเฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติของผูปวย 

 

“…ไปรักษาที่อนามัยโคกสูงตามนัดตลอด เวลาไปถาลูกหลานอยูก็ใหเขาพาไป...” 
สนทนากลุมผูปวยเบาหวาน, วัดสะพังทอง15 พฤษภาคม 2550 

 

“...เปนเบาหวานมา 2-3 ป... เวลาไป รพ.ลูกๆ จะพาไปสง...” 
นางทุมมี มูลพรม, ผูปวยเบาหวาน,  วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 

 

4. ผูนําชุมชน  
ผูนําชุมชน ซึ่งประกอบดวย ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน สมาชิก อบต. 

และพระภิกษุ เปนผูที่มีความเกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  
ในฐานะของการเปนผูรวมคิด ผูรวมกระบวนการกลุม และรวมปฏิบัติการดูแล โดยมีบทบาทหนาที่
ดังนี้ 

1) บทบาทของผูรวมรับรูปญหาและหาทางออกรวมกัน  โดยการมีสวนรวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลสุขภาพในฐานะของผูมีประสบการณตรงในการดูแล และการรวม
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คนหาแนวทางการดูแลสุขภาพผูปวย ทั้งในกิจกรรมเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมผูปวย  

2)  บทบาทของผูรวมปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูปวย  โดยการติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน และการเฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติของผูปวยในชุมชน 

3)  บทบาทของการแจงขอมูลขาวสารทางดานการดูแลสุขภาพใหกับผูปวยและผูดูแล 
รวมทั้งประชาชนที่อยูในชุมชน 

4)  บทบาทของผูประสานงานระหวางผูปวยและผูดูแลกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 
ในการจัดกิจกรรม ทั้งในสวนของเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
การติดตามเยี่ยมผูปวย 

5)  บทบาทของผูรวมคิดและผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายในการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม  

 “...ผูใหญบานเปนผูประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ที่ไดรูมาจากแหลงตางๆ ทางหอ
กระจายขาวทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ ขอมูลที่ประกาศใหชาวบานรับทราบรวมถึงดาน
สุขภาพดวย  ตัวอยางเชน ถามีเจาหนาที่มาใหความรูเร่ืองการปฏิบัติตัว ก็จะประกาศ
นัดหมายถึงวัน เวลา  สถานที่ และเรื่องที่เจาหนาที่จะใหความรู...เมื่อผูใหญบาน
ประชาสัมพันธไปแลว หัวหนาคุมก็จะมีการไปบอกชาวบานที่อยูในคุมอีกดวยในเรื่องที่
ไดรับทราบขอมูล สวนถาเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ  อสม. ที่ดูแลแตละคุมเปนผูให
ขอมูลแกชาวบาน...ทุกเดือนมีเวทีประชาคมใหชาวบานประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ความเปนอยูทุกเรื่องในหมูบาน รวมถึงดานสุขภาพถามีขอมูลที่ผูนําชุมชนไดรับทราบ
มาก็จะมากระจายขาวใหชาวบานไดรับรูในเวทีนี้ดวย...” 

สนทนากลุมกรรมการหมูบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   

“...หลังจากไปอบรมรับนโยบายของอําเภอหรือจังหวัดผมก็จะเอาขาวมาเผยแพรให
ลูกบานฟง ผูใหญบานทําทุกเรื่อง อนามัยตองอาศัยผูใหญบานและ อสม.เปน
เครือขาย เราก็ชวยประชาสัมพันธ มันนาเชื่อถือกวา ชาวบานเขาก็จะฟงเรา...ผมเปน 
ประธาน อสม. มา 2 ปแลว ผมทําหนาที่ประสานงานรับขอมูลจากอนามัยมา
ประชาสัมพันธใหลูกบาน ทางหอกระจายขาวทุกๆ วัน ประชาสัมพันธขอมูลก็ผสมกัน
ทั้งของอสม.และผูใหญบาน เชนประชาสัมพันธใหผูปวยไปรับบริการที่อนามัย ใหงด
อาหารหลัง 23 น.เพื่อตรวจน้ําตาล หรือการตรวจคัดกรองโรค ที่ยังทํางานประธาน  
อสม.อยูก็เพราะวาเราตองอยูกับพี่นองอยูแลว มันเปนประโยชนตอสังคม...” 

นายคําพล  ชาธิราช, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
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 “…เดินเยี่ยมลูกบานเปนประจํา ก็เห็นเขาจับกลุมคุยกัน บางครั้งก็คุยเรื่องเบาหวาน 
การดูแลตัวเจาของ การกิน การออกกําลังกาย ถาไดยินวาทําตัวกันไมถูกกับโรค ก็จะ
บอกตามที่ไดความรูมา…ไดความรูอะไรมาก็กลับมาบอกทางหอกระจายขาวกอน...”   

นายประเสริฐ  มูลพรม, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
 

“...อบต.จะเขามามีบทบาทเปนหนึ่งในทีมงานเวลาที่เราไปเยี่ยมผูปวยที่บานหรือจัด
ประชุม เพื่อใหเขามารวมรับรูปญหากับเรา และมีแนวทางมาสนับสนุนเราเอง...” 

นางพัชรินทร  ลิ้มวัฒนา, พยาบาลวิชาชพีประจําศูนยสุขภาพชุมชน 
บานโคกสูง,  วัดสระพังทอง  15 พฤษภาคม 2550 

 

 “...อยากใหมีการตั้งชมรมเบาหวาน เพื่อจะไดมีเวทีพูดคุยกัน ใครเปนอะไร กินยาแลว
เปนอยางไร หรือใครไปรดน้ํามนตตรงไหนแลวดีขึ้นก็จะไดมาพูดคุยกัน อาจจะนัดพบ
กันซัก 1 วัน ตอเดือน และมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การบริจาคหรือสมทบทุนเพื่อ
สรางเปนกองทุน เอามาชวยเหลือยามจําเปน อยางนอยก็จะมีคนที่มาชวยคิด หรือจะ
เชิญคุณหมอมาพูดมาคุยมีขาวสารก็มาพบกัน ...หนวยงานอื่นเขามีกลุมกันหมดแลว 
เชน กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมปลูกยาง ผูปวยเบาหวาน มีเยอะก็นาจะมีกลุม
เหมือนกัน...” 

พระครูวชิรสารธรรม เจาอาวาสวัดสะพังทอง,ผูปวยเบาหวาน,  
วัดสะพังทอง 14 พฤษภาคม 2550 

 

5. อสม. 
อสม. เปนผูที่มีความเกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

ในฐานะของการเปนผูรวมคิด ผูรวมกระบวนการกลุม และรวมปฏิบัติการดูแล โดยมีบทบาทหนาที่
ดังนี้ 

1) บทบาทของผูรวมรับรูปญหาและหาทางออกรวมกัน โดยการมีสวนรวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลสุขภาพในฐานะของผูมีประสบการณตรงในการดูแล และการรวม
คนหาแนวทางการดูแลสุขภาพผูปวย ทั้งในกิจกรรมเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามเยี่ยมผูปวย  

2)  บทบาทของผูรวมปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูปวย โดยการติดตามเยี่ยมผูปวยรวมกับ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน การเฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติของผูปวยในชุมชน และ 
การตรวจคัดกรองประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง 
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3)  บทบาทของการแจงขอมูลขาวสารทางดานการดูแลสุขภาพใหกับผูปวยและผูดูแล 
รวมทั้งประชาชนที่อยูในชุมชน 

4)  บทบาทของผูประสานงานระหวางผูปวยและผูดูแลกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 
ในการจัดกิจกรรม ทั้งในสวนของเวทีประชาคม การพัฒนาศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
การติดตามเยี่ยมผูปวย 

5)  บทบาทของผูรวมคิดและผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายในการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม  
 

“...ตองใหความรูแกผูปวยดวย เปนเบาหวานตองทําอยางไรบาง เปนความดันตอง 
ทําอยางไร เบาหวาน ก็ตองไมกินหวาน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ กินยาตามแพทย
บอก...สวนคนที่เปนความดันตองไมกินเค็ม กินมัน ทําจิตใจใหสบาย เมื่อวิน ให
พักผอนกอน อยาพึ่งทํางาน งดดื่มเหลา สูบบุหร่ี เครื่องดื่มชูกําลัง...ใครมาถาม
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน เราก็สามารถตอบได วาตองปฏิบัติอยางไร ใคร
ถามคาน้ําตาล คาความดัน ก็สามารถบอกไดวาสูง วาต่ํา แลวตองทําอยางไรตอ...” 
“... ถามีงานอะไรทางเจาหนาที่สถานีอนามัยก็จะติดตอมา วาวันที่นี้จะมีการตรวจวัด 
ความดัน เบาหวาน ก็จะกระจายขาวไปบอก อสม.คนอื่นๆ กรณีที่มีการตรวจความดัน 
หมออิ๋ว หรือ หมอแจว ก็จะเอาเครื่องวัดความดันมาให และเอาใบรายชื่อมาใหวาใคร
บางที่ตองตรวจ เราก็ไปตรวจให เขียนใสใบไว พอครบทุกคนก็ไปสงใหที่อนามัย...
เวลาไปวัดความดันโลหิต จะไปดวยกันกับเพื่อน อสม. คนหนึ่งวัดความดัน คนหนึ่งจด 
พรอมกันนั้นก็ชั่งน้ําหนัก และใชเครื่องคิดเลขคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย เมื่อปกอนมี
การตรวจปสสาวะหาน้ําตาล ถาเปนเบาหวานปสสาวะจะเปลี่ยนสี ถาปสสาวะเปลี่ยน
สีเราก็บอกเขาวาตองไปตรวจที่อนามัยซ้ําอีกที...”     
“...ถามีคนไมไปตรวจตามนัด อนามัยก็จะมีใบมาใหเรา ใหชวยไปตามดูวา คนนั้น
ทําไมไมไปตรวจตามนัด เราก็จะไปย้ําเขาอีกทีวา หมอนัดใหไปวันนี้อีกทีนะ...” 

สนทนากลุม อสม., วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550 
 

“...หลังจากไปอบรมรับนโยบายของอําเภอหรือจังหวัดผมก็จะเอาขาวมาเผยแพรให
ลูกบานฟง ผูใหญบานทําทุกเรื่อง อนามัยตองอาศัยผูใหญบานและ อสม.เปน
เครือขาย เราก็ชวยประชาสัมพันธ มันนาเชื่อถือกวา ชาวบานเขาก็จะฟงเรา...ผมเปน 
ประธาน อสม. มา 2 ปแลว  ผมทําหนาที่ประสานงานรับขอมูลจากอนามัยมา
ประชาสัมพันธใหลูกบาน ทางหอกระจายขาวทุกๆ วัน ประชาสัมพันธขอมูลก็ผสมกัน
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ทั้งของ อสม.และผูใหญบาน เชนประชาสัมพันธใหผูปวยไปรับบริการที่อนามัย ให 
งดอาหารหลัง 23 น.เพื่อตรวจนํ้าตาล หรือการตรวจคัดกรองโรค ที่ยังทํางานประธาน 
อสม.อยูก็เพราะวาเราตองอยูกับพี่นองอยูแลว มันเปนประโยชนตอสังคม...” 

นายคําพล  ชาธิราช, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
 

จากการดําเนินบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคี ที่ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดังที่กลาวไปแลวในขางตน สามารถสรุปบทบาทหนาที่
ขององคกรและภาคี ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตารางที่ 2 บทบาทหนาที่องคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน 
 

ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวย บทบาทหนาที ่
เจาหนา
ที่ PCU  

ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน อสม. 

1. พัฒนาระบบบริการ  - - - - 

2. จัดบริการตรวจรักษา  - - - - 

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา  - - - - 

4. ประสานความรวมมือ  - -   

5. ผลักดันการสรางเครือขายการดูแลผูปวย      

6. รวมรับรูปญหา      

7. รวมแกไขปญหา/หาทางออก      

8. รวมแลกเปลี่ยนประสบการณการดแูลผูปวย      

9. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  - -   

10. ติดตามเยี่ยมผูปวย      

11. เฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติ      

12. ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง  - - -  

13. แบบอยางการดูแลสุขภาพ -  - - - 
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 
 จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตําบลบางทรายใหญหางไกลโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได
สะทอนใหเห็นเงื่อนไขและปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพ
ชุมชน ใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก  1) การใชปญหาและความตองการของผูปวยเปนตัวตั้ง และ  
2) การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการกับปญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การใชปญหาและความตองการของผูปวยเปนตัวตั้ง 
จากประสบการณการในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของ

เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูงมาอยางตอเนื่อง ทําใหเห็นวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผูปวยเบาหวานบางรายมีภาวะแทรกซอนที่
รุนแรง เชน การเกิดโรคไตวายเรื้อรัง การมีภาวะแทรกซอนทางตาจนทําใหตาบอด และการเกิดแผล
เร้ือรังจนถึงขั้นที่ตองตัดอวัยวะ เปนตน จึงทําใหปญหาการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิต-
สูงและโรคเบาหวานเปนปญหาที่สําคัญ และเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูงไดนําปญหา
ดังกลาวมาเปนตัวตั้ง เพื่อที่จะหาทางแกไขปญหาในการดูแลสุขภาพของผูปวยไดอยางสอดรับกับ
ปญหาและความตองการทางดานการดูแลสุขภาพของผูปวย แมวาที่ผานมาจะมีการพัฒนาระบบ
การบริการผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นไดจากการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในการตรวจคัดกรอง โดยการให อสม.เขามามีสวนรวมในการตรวจคัดกรอง  
การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูโดยการจัดคายเบาหวาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางที่มา
รับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน และการติดตามเยี่ยมบานของเจาหนาที่ แตก็ยังพบวาผูปวยยังคงมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมอาหาร และการกินยา จากปญหา
ดังกลาวจึงไดมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการ โดยเนนการหาและใชทุนทางสังคมที่มีอยู 
ในพื้นที่ ซึ่งไดแก ผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน และ อสม. เพื่อใหเขามามีสวนรวมรับรูปญหาและ 
หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน  

 

“...โครงการตรวจเบาหวาน ความดันโลหิต ผมเห็นมีการตรวจคัดกรองมา 3-4 ปแลว 
ยิ่งตรวจหาก็ยิ่งเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆ...” 

 นายคําพล  ชาธิราช, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
 



 
124 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...พื้นที่นี่มีผูปวยจํานวนมาก ผูปวยบางรายมีภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น และเห็น
ตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงกับผูปวย...สงสารและเสียดายผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอนเรื่อง ตา  ไต ตีน...ผูปวยบางคนเปนแผลที่เทาตอมาก็ถูกตัดนิ้ว  ผูปวย
บางคนเปนไตวายเรื้อรัง ตองเขารับการฟอกเลือดเปนประจําสัปดาหละ 1 คร้ัง ผูปวย
บางรายตาดีมองเห็นไดแตมีปญหาการมารับยา คุมน้ําตาลไมได และขาดยา จนทําให
ตาบอด...ทั้งๆที่คนเหลานี้นาจะปองกันได  ถามีระบบบริการที่ดี  ผูปวยสามารถเขาถึง
บริการไดเร็ว และไดรับการดูแลที่ถูกตองกอนที่จะเปนมากขึ้น......ผูปวยมีจํานวน
เพิ่มขึ้น และบางคนมีภาวะแทรกซอนจึงควรที่จะไดรับการดูแลเพื่อใหปญหานี้ลด
นอยลง แตจะใหเฉพาะเจาหนาที่สาธารณสุขทําคนเดียวอาจจะไมดีเทาที่ควรตอง
แสวงหาความรวมมือกับทองถิ่นดวย......การทํางานรวมกับผูนําชุมชน แตกอนก็จะทํา
เฉพาะเรื่องการควบคุมปองกันไขเลือดออก  โดยใหทําหนาที่หลักในการแจงขาวสาร
ทางหอกระจายขาว  แตตอนนี้อยากจะใหผูนําชุมชน ทั้งที่เปนผูใหญบาน ผูนําคุมบาน 
สมาชิก อบต.ไดเขามารับรูปญหาผูปวยเบาหวานซึ่งเปนปญหาสําคัญของแตละ
หมูบาน จึงไดเชิญใหเขามารวมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อในอนาคตขางหนาจะไดงายตอ 
การทํางาน และใหการสนับสนุนงบประมาณ...” 

สรัญ ลิ้มวัฒนา, นวก.สาธารณสุขประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง,  
วัดอภิรมย  14 พฤษภาคม 2550 

 

2. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการกับปญหา 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้น เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากประสบการณตรง 

ของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกสูง ที่ไดใหการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานมาอยางตอเนื่อง จนเกิดการเรียนรูและเห็นศักยภาพของผูปวย ผูดูแล ผูนําชุมชน 
(ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุมบาน สมาชิก อบต. และพระภิกษุ) และ อสม.  
ซึ่งเปนผูที่ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยอยูกอนแลว และนอกจากนี้ยังเปนผูอยูกับปญหาและมีความ
เขาใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผูปวย ดังนั้นการเปดโอกาสใหผูปวย ผูดูแล และผูนําชุมชนไดเขามา 
มีสวนรวมในการใชศักยภาพที่มีอยู จึงเปนกลไกสําคัญในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานในชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันคนหาแนวทางในการดูแล 
ผูปวยในชุมชนของตน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนการใหผูที่เปนเจาของปญหาและผูที่อยูกับ
ปญหาไดเกิดการเรียนรูประสบการณในการดูแลผูปวย และรวมกันในการหาแนวทางในการดูแล
สุขภาพผูปวยใหสอดคลองกับสภาวะสุขภาพที่เปนอยู โดยมีเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนบาน
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โคกสูงเปนผูใหการสนับสนุน และเกิดเปนเครือขายการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

 

“...เปนเรื่องที่ดีที่อนามัยมีโครงการ ทําใหผูปวยเขามามีสวนรวมในการดูแลกันเอง 
คาดวาชาวบานและผูปวยจะรูวาตองดูแลตนเองอยางไร...ที่ผานมา ผมสังเกตเห็นวา
บางคนเขาไมสนใจดูแลตัวเอง เขาคิดวาคงไมเปนเบาหวานความดัน พอเห็นคนอื่นไป
ตรวจแลวเปน เขาก็เร่ิมกลัวก็เลยมาตรวจ และเห็นวาคนที่ผอมก็เปนโรคนี้ได......การ
จัดตั้งชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงนี้ ถาเกิดไดก็จะทําใหผูปวยมารวมกลุมกัน 
ชวยเหลือกันทุกเดือน และเปดโอกาสใหญาติมาอบรมใหความรูการดูแลผูปวย
เบาหวานความดันโลหิตสูงจะทําใหคนไมปวยมาฟงคนปวย พอฟงแลวเขาก็จะคิดวา
เขาจะชวยดูแลผูปวยนี้อยางไรบาง...”  

นายคําพล  ชาธิราช, ผูใหญบาน, วัดอภิรมย 14 พฤษภาคม 2550   
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อ รังที่กําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้นๆ  ทั้ ง
ระดับประเทศและในเขตจังหวัดหนองคาย การดูแลประชาชนที่เส่ียงตอการเปนโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงนั้นที่ผานมายังไมครอบคลุมและตอเนื่อง เจาหนาที่จึงมองหาการทํางาน 
แบบใหมโดยยึดเปาหมายเปนหลักแตการปฏิบัติจะหาวิธีการปฏิบัติตามทุนของพื้นที่ ซึ่งเจาหนาที่
สาธารณสุขไดเล็งเห็นสถานการณแนวโนมปญหา และเห็นศักยภาพของชุมชนจากประสบการณ
การทํางานรวมกับ อสม และประชาชนในพื้นที่ จึงไดพัฒนานวัตกรรม พัฒนาระบบเฝาระวัง ควบคมุ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยชุมชนมีสวนรวม  

ดังนั้น เพื่อเปนการเรียนรูปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาระบบบริการเฝาระวัง 
ควบคุมโรคเบาหวานและดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน ของศูนย
สุขภาพชุมชนคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายพรอมทั้งเกิดการสังเคราะหบทเรียนเพื่อ
เปนแบบอยาง และนําไปสูการพัฒนาระบบรูปแบบการดูแลกันเองของชุมชน  จึงไดทําการถอด
บทเรียนและทําการสังเคราะหตามกรอบการสังเคราะหใน 5 สวน ไดแก 1)กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 2)เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 3)รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4)บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  และ 5)เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังรายละเอียด 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม    
1.1  วิวัฒนาการของพื้นที่ เปนกระบวนการพัฒนาการตอยอดความคิด ซึ่งแบงเปน  

3 ระยะไดแก ระยะที่ 1 เปนระยะของการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งทําใหมีนโยบายการคัดกรองกลุม
เส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และเจาหนาที่สาธารณสุขของศูนยสุขภาพชุมชนได
เรียนรูการทํางานการคัดกรองและเห็นขอมูลผูที่เปนเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผูที่เส่ียงเปน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและผูที่ไดรับการบริการตรวจคัดกรอง ซึ่งพบวาการปฏิบัติงาน
โดยเจาหนาที่ยังไมสามารถครอบคลุมเปาหมายได ระยะที่ 2 เปนระยะของการเห็นขอมูลเห็น
ศักยภาพของชุมชน เห็นขอมูลจํานวนกลุมเปาหมายโดยวิธีการดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงซึ่งปฏิบัติโดยเจาหนาที่ที่พบวาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา และไดทํางาน
รวมกับ อสม และประชาชน ในงานควบคุมโรคไขเลือดออก งานแพทยแผนไทย ทําใหเห็นศักยภาพ
ของชุมชน วาชุมชนทําไดบางสวนเจาหนาที่เสริมบางสวนสามารถเติมเต็มได จึงนําไปสูระยะที่ 3  
ซึ่งเปนระยะแหงการพัฒนาระบบเฝาระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโดยชุมชน 
มีสวนรวม เปนระยะของการใชขอมูลที่ไดจากการทํางานที่พบวาจํานวนกลุมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นๆ 
ขอมูลจากผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่ และใชทุนทางสังคม ซึ่งในเวทีประชาคมไดคัดเลือก และ 
ตั้งแกนนําเพื่อมาดําเนินงานคัดกรองประชาชนกลุมเปาหมาย และดูแลเพื่อนบานได  

 

ระยะที่สอง ระยะที่สามระยะที่หนึ่ง

25442513

สถานีอนามัย
ทํางานดูแลประชาชน
ทั่วไป  ผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
ไปรักษา
ที่โรงพยาบาล

นโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ
ใหมีการคดักรอง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ในกลุมประชาชน

เจาหนาท่ีสาธารณสุข
คัดกรองตามเปาหมาย
เห็นขอมูลการเจ็บปวย
เห็นขอมูลกลุมเสี่ยง
พบเงื่อนไขการทํางาน
ทําใหไมสามารถคัดกรอง
ครอบคลุม

2546-47

นโยบาย
แพทยแผนไทย

กิจกรรมควบคมุไขเลือดออก

ในศูนยสุขภาพชมุชน
ดําเนินนโยบายคดักรอง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงตอเนื่อง
เห็นประชาชนแออัดมากท่ีโรงพยาบาล

เจาเหนาที่สาธารณสุข
ทํางานกับชมุชน
เรียนรูและเห็นศักยภาพชมุชน

เห็นขอมูลกลุมเส่ียงเพิ่มมากขึ้น
เห็นผลงานการทํางานของ
เจาหนาที่ไมสามารถ
คดักรองไดครอบคลุม

2548-49

โครงการPCU ในฝน

ขอมูลกลุมเสี่ยงมากขึ้น
ประชาชนตื่นตัวเร่ือง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
มากขึ้น

เกิดแนวคิดการนํา
 อสมหรือแกนนํา
 เปนผูคัดกรอง

2550

ยกระดับเปนศูนยแพทยชุมชน

เขาโครงการพัฒนานวตกรรม

ชาวบานตั้งกลุมแกนนํา
จนท.ใชขอมูลผานเวทีประชาคม
อบรมแกนนํา ฝกทักษะ ปฏิบัติจริง
สรุปการเรียนรู

แกนนําภูมิใจ ม่ันใจในการคัดกรอง
ชาวบานพึงพอใจ

เสนทางของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิของศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน ต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
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1.2  การปฏิบัติการของนวัตกรรม 1)เจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูหาและใชขอมูลเพื่อ
การยอมรับ และหาทางจัดการปญหา และ 2)ใชวิธีคนหาทุนในสังคม ผานเวทีประชาคมใหชาวบาน
ไดคัดเลือก กลุมแกนนํา เพื่อเปนผูคัดกรอง เฝาระวังประชากรกลุมเส่ียงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในหมูบาน  3)แกนนําจะไดรับพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมใหความรูและฝกทักษะ ไดลง
ปฏิบัติการคัดกรองกับประชาชนในหมูบาน และไดเรียนรูจากการสรุปบทเรียนหลังปฏิบัติงาน ซึ่งผล
จากการปฏิบัติ แกนนํารูสึกภาคภูมิใจและมั่นในในการคัดกรองมาก ชาวบานรูสึกพึงพอใจกับการ
บริการที่แกนนําไดดูแล เจาหนาที่ไดเรียนรูในการทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น 

 

2. เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน  
2.1 กลุมเปาหมายของการดูแล ไดแก ผูปวยเบาหวาน ทั้งกลุมที่ควบคุมไดและ

ควบคุมไมได กลุมเสี่ยง ซึ่งมีทั้งกลุมที่เส่ียงธรรมดา และกลุมที่เส่ียงสูง  
2.2 แกนนําเบาหวาน ที่มาจากการคัดเลือกจากชาวบาน และสามารถประสานงาน 

กับเจาหนาที่สาธารณสุขได ไดรับการเสริมศักยภาพโดยการอบรม การฝกฝนทักษะ การปฏิบัติงาน
จริง และการสรุปการเรียนรูจากการทํางาน  

2.3 กระบวนการสรางเปาหมายรวม โดยใชขอมูล จํานวนประชาชนกลุมเส่ียงและ
กลุมผูปวยที่เพิ่มขึ้น และใชเวทีเพื่อการยอมรับปญหาและหาทางออกและหาคนดูแล ที่ชาวบาน 
และผูปวยหรือผูที่เส่ียงไดเลือกเอง 

 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน    
3.1 การใชขอมูล โดยไดขอมูลจากสถิติผลการดําเนินงานเฝาระวังโรคเบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง ขอมูลจากประสบการณผูปวยเบาหวานในพื้นที่ และขอมูลจากการเห็นสภาพ
ความแออัดของผูปวยที่โรงพยาบาล  

3.2 การใชทุนทางสังคม โดยการหาแกนนํา เขามาทํางานรวมกับเจาหนาที่ วิธีการ
พัฒนาทุนทางสังคมคือ วิเคราะหปญหา ใหชาวบานเลือกแกนนํา อบรมใหความรูและทักษะ รวม
ปฏิบัติ และรวมสรุปบทเรียน 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
การปฏิบัติการนวัตกรรม มีองคกร ภาคีและกลุมคนที่เกี่ยวของและบทบาทของผูเกี่ยวของ

ไดแก  
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1) ผูเร่ิมคิด คือเจาหนาที่สาธารณสุข โดยการใชขอมูล จํานวนผูปวยและผูเส่ียง ตอ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผานเวทีประชาคม ใหประชาชนในหมูบานไดรับรู
และรวมหาทางออก 

2) กลุมรวมคิด ไดแก ประชาชนในหมูบาน กลุมเสี่ยง กลุมผูปวยเบาหวาน อสม ผูนํา
ทองถิ่น และเจาหนาที่สาธารณสุข โดยใชการประชุมรวมกัน เพื่อหาทางออกในการ 
เฝาระวัง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใหมีความครอบคลุม และเปนการ
สนับสนุนใหชุมชนดูแลสุขภาพกันเอง 

3) กลุมผูรวมปฏิบัติการ ไดแก กลุมแกนนํา ซึ่งเปน อสม. และกลุมอาสา ที่ไดรับการ
ยอมรับจากชาวบานและผูปวย 

4) กลุมที่ไดรับการดูแลจากการปฏิบัติการ ไดแก กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค กลุมผูปวย
เบาหวานและกลุมแกนนําเบาหวาน 

5) กลุมเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน ซึ่งไดเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชนผานการ
ปฏิบัติงานกับแกนนํา 

6) กลุมใหการสนับสนุน ไดแก อบต. เทศบาล สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณการ
ทํางาน 

  

สรุปบทบาทองคกร ภาคี กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพชมุชน ดังตาราง 
 

 องคกร ภาคี บทบาท 

1. กลุมเร่ิมคิด • หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน • สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการทํางานดูแล
สุขภาพชุมชน 

• กระตุนคิดใหเกิดการทํางานรวมกัน 

2. กลุมรวมคิด • ประชาชนในหมูบาน,กลุม
เสี่ยง, ผูปวยเบาหวาน,อสม., 
ผูนําทองถิ่น, จนท.ศูนย
สุขภาพชุมชน 

• ประชุมรวมกันในหมูบานพิจารณาหาทางออกในการ
เฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใหมี
ความครอบคลุม  

• ประชาคมหาตัวแทนดูแลสุขภาพ 

• กลุมแกนนําเฝาระวังกลุม
เสี่ยงเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในหมูบาน 

• เขารวมพัฒนาศักยภาพ 

• เฝาระวังติดตามเยี่ยม สรางความตระหนักการดูแล
สุขภาพ คนหากลุมเสี่ยงเพือ่การวินิจฉัย รักษา 

• จนท.ศูนยสขุภาพชุมชน  • สนับสนุนการทํางาน เปนพ่ีเลีย้งใหคําปรึกษา 

3. กลุมผูรวม
กระบวนการ 

 
 
 

• ผูใหญบาน • ประชาสัมพันธ คนหาขอมูลประชากรกลุมเสีย่ง 
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 องคกร ภาคี บทบาท 

• กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค • มีความตระหนักในการเฝาระวังโรค  
• มีการดูแลสุขภาพตนเองจากการกระตุนเตือนของ
แกนนําเบาหวานอยางตอเนื่อง  

• ไดรับการตรวจคัดกรองเบือ้งตนเพือ่การรักษาในระยะ
เร่ิมแรก  

• กลุมผูปวยเบาหวาน • ไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนือ่งเพ่ือปองกันการ
เกิดภาวะแทรกซอนจากโรค 

• มีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง 
• กลุมแกนนําเบาหวาน 

 
 
 
 

• ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเฝาระวังโรคใน
ชุมชน  

• มีแนวคิดการมีสวนรวมรับผิดชอบ ชวยเหลอืเกือ้กูล
ซึ่งกันและกัน  

• เกิดความภาคภูมิใจของคนทํางานดูแลสุขภาพชุมชน 

4. กลุมที่ไดรับ
ผลจากการ
ดําเนินการ 

• กลุมเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชน 

• เกิดกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน 

• อบต./เทศบาล  
 

• การรวมประชุมรับฟงปญหา ขอเสนอแนะจากชุมชน 

• สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 

• ศูนยสุขภาพชุมชนคายบก
หวาน  

• เชื่อมประสานการขอรับการสนบัสนุนเปนรูปแบบของ
การนําเสนอขอมูล แผนงานโครงการ 

• โรงพยาบาล 

 
• เปนหนวยงานเครอืขายหนวยบริการปฐมภูมิ
สนับสนุนขอมูลของผูรับบริการเพื่อการติดตามการ
ดูแล 

5. กลุมที่ให
การสนับ 
สนุน  

• ศูนยบริการสุขภาพชุมชน 
 

• สนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่เปนคาตอบแทน
เบี้ยเลีย้ง  

• สนับสนุนยานพาหนะสําหรับเดินทางและรับสงตอ
ผูรับบริการ 

 

 
5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ   

เงื่อนไขและปจจัยความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมท่ีนําไปสูการสงเสริมใหประชาชน
ชวยเหลือดูแลกันไดตองมีเงื่อนไขสําคัญสามประการคือ 1)ความเชื่อมั่นของชุมชนในศักยภาพของ
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แกนนํา 2)ระบบพี่เล้ียง คือระบบการทํางานที่ประกอบดวยแกนนํารวมกับเจาหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่
ตองใหความรูและฝกฝนการทํางานโดยการทํางานจริง  และ 3)ระบบหลอเล้ียง หมายถึงองคกร
สนับสนุน เชน อบต.และหรือเทศบาล ที่ตองสนับสนุนทั้งงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ โรงพยาบาล 
ตองยอมรับระบบการทํางานที่พื้นที่ปฏิบัติและคอยสนับสนุน อุปกรณ และความรูหรือวิชาการ  
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาระบบบริการ
เฝาระวัง ควบคุมโรคเบาหวานและดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน  
ของศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายอาศัยกรอบวิธีคิดดังนี้ 

 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  
1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/สุขภาพชุมชน 

โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  
2 สวนไดแก 1)ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2)ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาระบบบริการเฝาระวัง ควบคุม

โรคเบาหวานและดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน ของศูนยสุขภาพ
ชุมชนคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายครั้งนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

 - พยาบาลวิชาชีพ 
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 - แกนนํา  
 - ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
 - ประชาชนกลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
 - ประชาชนในชุมชน 

  เปนตน 

 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
 1) การสัมภาษณเชิงลึก  ทั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ ไดแก 

ผูรับผิดชอบโครงการ แกนนํา อสม. ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
 2) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับแกนนํา  
 3) การสนทนากลุมผูเกี่ยวของ แกนนํา 
 4) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจน

เอกสารการเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม 
เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการ
วิเคราะหสรุปประเด็น (Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใช
แผนผังความคิด (Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 

 

5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
 การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทํา
การตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
 1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

 2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบ
กับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
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6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

 3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยได  
เทานั้น 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม 
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่  กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 
โครงการนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริการเฝาระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน

และดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน ของศูนยสุขภาพชุมชนคายบก
หวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โครงการนี้มีสาระหลักที่พบคือ การคนหาและใชขอมูล  และ
การเห็นศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อดูแลคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชากรที่เปน
กลุมเสี่ยง เบาหวานความดันโลหิตสูง นวัตกรรมน้ีมี 2 สวนสําคัญคือ วิวัฒนาการของพื้นที่ และ 
การปฏิบัติการนวัตกรรม เสนอเปนกรณีหนึ่งเพื่อเรียนรูแกการทํางานของพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเปนแนวทาง
การปฏิบัติหนึ่งที่เปนการทํางานวิธีหนึ่งเพื่อสุขภาพชุมชน โดยชาวบานและเจาหนาที่รวมกันทํางาน
ประสานกันตามบทบาทหนาที่  นวัตกรรมน้ีมีรายละเอียดของพัฒนาการและปฏิบัติการนวัตกรรม
ดังนี้  
 

ระยะที่สอง ระยะที่สามระยะที่หนึ่ง

25442513

สถานีอนามัย
ทํางานดูแลประชาชน
ท่ัวไป  ผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
ไปรักษา
ท่ีโรงพยาบาล

นโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ
ใหมีการคดักรอง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ในกลุมประชาชน

เจาหนาท่ีสาธารณสุข
คัดกรองตามเปาหมาย
เห็นขอมูลการเจ็บปวย
เห็นขอมูลกลุมเสี่ยง
พบเงื่อนไขการทํางาน
ทําใหไมสามารถคัดกรอง
ครอบคลุม

2546-47

นโยบาย
แพทยแผนไทย

กิจกรรมควบคมุไขเลือดออก

ในศูนยสุขภาพชมุชน
ดําเนินนโยบายคดักรอง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงตอเนื่อง
เห็นประชาชนแออัดมากที่โรงพยาบาล

เจาเหนาที่สาธารณสุข
ทํางานกับชมุชน
เรียนรูและเห็นศักยภาพชมุชน

เห็นขอมูลกลุมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
เห็นผลงานการทํางานของ
เจาหนาที่ไมสามารถ
คดักรองไดครอบคลุม

2548-49

โครงการPCU ในฝน

ขอมูลกลุมเสี่ยงมากข้ึน
ประชาชนตื่นตัวเร่ือง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
มากขึ้น

เกิดแนวคิดการนํา
 อสมหรือแกนนํา
 เปนผูคัดกรอง

2550

ยกระดับเปนศูนยแพทยชุมชน

เขาโครงการพัฒนานวัตกรรม

ชาวบานตั้งกลุมแกนนํา
จนท.ใชขอมูลผานเวทีประชาคม
อบรมแกนนํา ฝกทักษะ ปฏิบัติจริง
สรุปการเรียนรู

แกนนําภูมิใจ มั่นใจในการคัดกรอง
ชาวบานพึงพอใจ

เสนทางของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิของศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน ต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
 

 

ภาพที ่1  วิวัฒนาการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาระบบบริการเฝาระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน 

และดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
 

1.1  วิ วัฒนาการของพื้นที่   เปนกระบวนการพัฒนาการตอยอดความคิด จาก
ประสบการณการทํางานประจํา ซึ่งเจาหนาที่ไดเรียนรูเพื่อจัดการกับสภาพปญหาของโรคเรื้อรังใน
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พื้นที่ที่กระทบกับสุขภาพของประชาชน และเจาหนาที่ไดปรับบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
การดูแล ซึ่งมีระยะการพัฒนาที่สามารถแบงไดเปนสามระยะดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  วิวัฒนาการของพื้นที่ 
 

ระยะ พ.ศ. เหตุผล/ปจจัยกระทบ การตอบสนองของเจาหนาที่สาธารณสุข 
ระยะที่ 
1 
 

กอน 
2544 

- สถานีอนามัยใหบริการทั่วไป 
รักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค และ
สงตอผูปวยเรื้อรังในพื้นที่รักษาที่
โรงพยาบาลเทานั้น  

 2544-
2546 

นโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ 

ใหคัดกรองโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
ในกลุมประชาชน 

เจาหนาที่สาธารณสุขคัดกรอง 
กลุมเปาหมาย ตามนโยบาย  
ผลที่เกิดขึ้นทําใหเห็นขอมูลผูปวย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไดเห็น
ขอมูลประชากรกลุมเส่ียง เห็นขอมูล
จํานวนผูที่สามารถไดรับบริการตรวจคัด
กรองและเห็นวาผลงานการคัดกรองไม
ครอบคลุม พบเงื่อนไขการทํางานซึ่งทํา
ใหผลงานไมครอบคลุม 

ระยะที่  
2 

2546-
2547 

นโยบายแพทยแผนไทย 
 

การดําเนินกิจกรรมควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่รวมกับเจาหนาที่ อสม. 
ชาวบานและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

การดําเนินงานตอเนื่องเพื่อ
คัดกรองโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูงในกลุม

ไดเรียนรูศักยภาพของชมุชนและองคกร
ชุมชน ไดรวมทาํงานกับชาวบานและ  
อสม. มากขึ้นเรียนรูการทํางานกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชาวบาน  
ไดเห็นวิถีชีวิตคนในชุมชน เห็นสิ่งแวดลอม
ที่คุกคามสุขภาพคนในชุมชน  
ไดเห็นจํานวนผูปวยโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น จํานวน
ประชาชนที่เปนกลุมเส่ียงก็เพิ่มมากขึ้น 
และพบวาผลการคัดกรองของเจาหนาที่ยัง
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ระยะ พ.ศ. เหตุผล/ปจจัยกระทบ การตอบสนองของเจาหนาที่สาธารณสุข 
ประชาชน 

พบเห็นความแออัดของ
ประชาชนที่ไปใชบริการที่
คลินิคโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงที่
โรงพยาบาล 

ไมสามารถทําใหประชาชนทุกคนไดรับ 

การตรวจคัดกรอง   

 2548-
2549 

เขารวมโครงการ PCU ใน
ฝน 

เจาหนาที่ดําเนินงานคัดกรองตอเนื่องทํา
ใหเห็นขอมูลจาํนวนผูปวย ประชาชนกลุม
เส่ียงที่เพิ่มมากขึ้นๆ  
ไดมีแนวคิดการทํางานใหม เห็นศักยภาพ
ชุมชน วิเคราะหสภาพปญหา และเห็นวา 
อสม. มีศักยภาพในการเขามาชวย 

คัดกรอง เฝาระวัง โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  
ชาวบานตื่นตัวเรื่องโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงมากขึ้น 

ระยะที่ 
3 

2550 ไดเขารวมโครงการยกระดับ
ศูนยสุขภาพชุมชนเปนศูนย
แพทยชุมชน 

และเขารวมโครงการพัฒนา
นวัตกรรมบริการสุขภาพ
ปฐมภมู ิ

มีแพทยมาตรวจรักษาโรคที่ศูนย มีรายได
มากขึ้นทําใหเจาหนาที่สามารถทํางาน
ชุมชนไดสะดวกขึ้น 
 

ชาวบานไดรับขอมูลที่เจาหนาที่ไดจากการ
ทํางานและประสบการณที่เห็นผูปวยหรือ
ประชาชนไปแออัดที่โรงพยาบาล และได
เห็นขอมูลประสบการณของผูที่เปน
โรคเบาหวาน 
 

ชาวบานไดคัดเลือก แกนนํา ซึง่เปน
ชาวบานดวยกนั มาเปนผูคัดกรอง
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง และ
คอยเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่องใน
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ระยะ พ.ศ. เหตุผล/ปจจัยกระทบ การตอบสนองของเจาหนาที่สาธารณสุข 
หมูบาน  
แกนนําที่ไดรับการคัดเลือก สมัครใจ
ทํางานและมีประสบการณการทํางาน
รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขไดอยางดี 
 

กลุมแกนนําไดรับการอบรมความรูเร่ือง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ
ไดรับการฝกฝนทักษะการคัดกรอง การ
เฝาระวัง และการดูแล  หลังฝกอบรม ได
ฝกปฏิบัติงานจริงกับประชาชนในหมูบาน 
โดยเจาหนาที่เปนพี่เล้ียง และภายหลังการ
ปฏิบัติเจาหนาที่รวมสรุปบทเรียนกับแกน
นํา เพื่อนําขอมลูไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตอไป  
 

ผลการปฏิบัติงาน แกนนํา รูสึกภาคภูมิใจ 
และมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  
ชาวบานที่ไดรับบริการรูสึกพงึพอใจในการ
บริการคัดกรองของแกนนํา 
ชาวบานและแกนนําไดรูจักกันมากขึ้น 

เจาหนาที่ไดเรียนรูจากทํางานกับแกนนํา
และชาวบานมากขึ้น 

 
 

ระยะที่ 1    
จากการปฏิรูประบบสาธารณสุข ถึงนโยบายใหคัดกรองกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

สถานีอนามัยกอต้ังเมื่อป 2513 ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 14 บานอนามัย  ปจจุบัน
รับผิดชอบพื้นที่ 8 หมูบาน (จากทั้งหมด 18 หมูบาน) โดยอยูในเขตเทศบาลตําบลคายบกหวาน 7 
หมูบานไดแก หมูที่ 6, 8, 10, 11 บานหนองสองหอง หมูที่ 12 บานคายนคร หมูที่ 13 บานโพธิ์เงิน 
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หมูที่ 14 บานอนามัย และอยูในเขต อบต.คายบกหวานอีก 1 หมูบานคือหมูที่ 7 บานคําโปงเปง 
ในชวงแรกก็ใหการดูแลรักษาเหมือนสถานีอนามัยทั่วไป คือใหการรักษาเบื้องตน  การสงเสริมสุภาพ 
การปองกันและควบคุมโรค และการสงตอ ซึ่งพบการเจ็บปวยของประชาชนที่สําคัญคือ กินดิบ 
ทองรวง  ติดเชื้อทางเดินหายใจ  เด็กเกิดน้ําหนักนอยกวาเกณฑมาตรฐาน โรคหัด เปนตน  แต
ประชาชนที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังทั้งหมดตองไปรับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน  

ตอมาในป 2544 มีการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ มีนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ระบบการเงินการคลังเปนแบบ Universal Coverage กระทบกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สถานีอนามัยที่ตองลงพื้นที่ทํางานชุมชนมากขึ้นและไดเห็นขอมูลสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น จากการทํางานเพื่อใหเปนไปตามตัวชี้วัด และเกณฑที่ตองมีกิจกรรมหลาย
อยางเชน เกณฑที่ตองมีการทํา Family folder ใหครบทกุหลังคาเรือน ซึ่งพบวาลักษณะการเจ็บปวย
และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่สําคัญคือ พฤติกรรมการกินดิบ ไขหวัด ฟนผุ เด็กมีภาวะ 
ทุพโภชนาการทั้งขาดสารอาหารและมีน้ําหนักเกิน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีไมมาก 
  

“…เดิมเปนแบบตั้งรับ เราไมคอยไปเนนไปถามอะไร พอผูปวยเขามาถาสงสัยเราก็สง 
ไปโรงบาล  โรงบาลก็ลนๆๆๆๆ จากนั้นหลังจาก PCU ในฝนเขามา  เราก็มองวา 
สวนมากคนไปโรงบาลก็ไปตรวจคัดกรอง ถามีอาการสงสัยก็ไปตรวจคัดกรองกัน …

รูปแบบการดูแลคนไขกลุมนี้ไมมี ...สวนมากถามาหาเรา เราก็ใหคําแนะนํา...ทุกอยาง
ถาพูดถึงเบาหวานอยูที่โรงพยาบาล... ” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 25 พ.ค. 2550 
 

ในป 2546 เร่ิมมีนโยบายใหคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ประชาชน ทําใหเจาหนาที่ไดเห็นขอมูลจํานวนของผูปวย ผูที่เส่ียงเปนโรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสูง ในชุมชน เจาหนาที่ไดดําเนินการคัดกรองประชาชนตามเกณฑ1   

วิธีการทํางานของสถานบริการ ในพื้นที่อําเภอเมืองหนองคาย ก็จะมีการทํางาน
คนละแบบแตกตางไป แตก็มีเปาหมายวาตองคัดกรองใหไดตามเปาหมายที่กําหนดมา ที่คายบก
หวานนั้นเจาหนาที่จะลงไปประชาสัมพันธและตรวจคัดกรอง ในหมูบาน ซึ่งผลการทํางานในป 2546 

                                                 
1  เกณฑการคัดกรองดังนี้คือ กลุมเสี่ยงธรรมดาไดแก 1) ผูที่มีน้ําหนักเกินหรืออวน 2) ผูที่มีพอแม พี่นอง มีประวัติ เบาหวาน 

3) ผูที่เคยมีเบาหวานตอนตั้งครรภ 4) ผูที่เคยคลอดลูกน้ําหนักมากกวา 4 กิโลกรัม 5) ผูที่มีอาการ ตาพรามัว ออนเพลีย  
ด่ืมน้ํามากและปสสาวะบอย และ6) ผูที่มีอายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป สวนกลุมเสี่ยงสูงคือ 1) กลุมที่มีผลการเจาะน้ําตาล คา
ระดับน้ําตาลสูงมากกวา 126 mg ขึ้นไป และผูเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงคือ ผูที่มีคาความดันโลหิตมากกวา 140/90 

mmHg 
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พบวา  ประชากรทั้งหมด 6,747 คน  มีกลุมเปาหมายอายุ 40 ป  จํานวน 1,617 คน  และมีผูปวย
เบาหวาน 109 คน คิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดเปนเบาหวาน   

 

“…เร่ิมมีนโยบายคัดกรองป 2546 ตอนนั้นมีระบบ UC เขามา ก็จะมีโครงการตรวจ 
โครงการเบาหวานความดัน ก็ตรวจคัดกรอง เราก็ออกตามหนวยแลวก็ประชาสัมพันธ
เขามา รับบริการ จาก UC ก็จะมีงบ PPA แตละแหงก็จะทําโครงการเหมือนโครงการ
ปกติ มีหลายๆโครงการ โครงการเบาหวานก็มี ..เปาหมายคือกลุมเสี่ยงที่มีอายุ 40 ป
ขึ้นไปตองไดรับการตรวจ แตละแหงก็แลวแตรูปแบบที่จะทํา ..โดยอนามัยนี้ทําแบบ
เจาหนาที่ทํา...” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 25 พ.ค.2550 
 

ระยะที่ 2  
เห็นขอมูลเห็นศักยภาพชุมชน 

เจาหนาที่สาธารณสุข ไดมีโอกาสทํางานกับชุมชนมากขึ้นจากนโยบายการ
ทํางานดานตางๆที่เขามา ไดแก 1) นโยบายแพทยแผนไทย 2) งานควบคุม ปองกันโรคไขเลือดออก 
3) โครงการ PCU ในฝน  โดยงานแพทยแผนไทยนั้นมีขึ้นเพราะนโยบายที่ตองมีบริการแพทยแผน
ไทยในสถานบริการ จึงมีการจัดฝกอบรมแพทยแผนไทย ซึ่งการทํางานแพทยแผนไทยนี้เจาหนาที่
สาธารณสุขไดประสานการทํางานกับ ประชาสงเคราะหจังหวัดที่ไดเขามาสนับสนุนการอบรม 
นอกจากนี้แลวเทศบาลเองไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการอบรมเชนกัน  ในงานควบคุมโรค
ไขเลือดออก ซึ่งไดมีโครงการควบคุมไขเลือดออกโดยชุมชนมีสวนรวม ซึ่งชุมชน สามารถควบคุม 
ปองกันโรคไขเลือดออกได โดยเจาหนาที่ก็ทํางานบางสวน เจาหนาที่ทําบทบาทเปนผูใหความรูดาน
วิชาการ  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ ชาวบานหรือ อสม. สามารถดําเนินงานดวยตัวชาวบานเองได และ
ในโครงการ PCU ในฝนซึ่งไดสงโครงการ  การศึกษาและพัฒนารูปแบบการปองกันและดูแลผูปวย
เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด โดยชุนมีสวนรวม และยังคงไดดําเนินการ คัดกรอง เฝาระวัง โรค
ความดันโลหิตสูง ตอเนื่อง และนอกจากนี้เจาหนาที่สาธารณสุขไดเห็นปรากฏการณจริงคือเห็น
ความแออัดของผูปวยและประชาชนที่โรงพยาบาล  

จากผลกระทบดังกลาวขางตน เจาหนาที่สาธารณสุขไดเห็นศักยภาพของชุมชน
ในการใหประโยชนกับพื้นที่และประชาชน โดยเทศบาลซึ่งเขามาดูแลสนับสนุนงบประมาณ และ 
การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลไดใหอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2548 ที่ใหเงิน
เขากองทุนแพทยแผนไทยเปนจํานวนเงิน 1 แสนบาท และดานการทํางานควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกและคัดกรอง เฝาระวัง โรคเบาหวาน โรคดันโลหิตสูง พบวา เทศบาลสนับสนุน
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งบประมาณดวยเชนกัน และ เจาหนาที่ไดเห็นศักยภาพของ อสม.และชาวบานในดานความสามารถ
ในการปองกัน ควบคุมโรคไดเอง เปนผูปฏิบัติเอง เจาหนาที่เห็นวาชุมชนทําไดในสวนหนึ่งและ
เจาหนาที่ทําไดสวนหนึ่ง ซึ่งเจาหนาที่เปนผูสนับสนุนวิชาการ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ   

สวนงานการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไดดําเนินการตอเนื่อง 
โดยเจาหนาที่เปนผูคัดกรอง ซึ่งจากการทํางานป 2547-2547 พบวา สามารถคัดกรองไดครอบคลุม
ลดลง โดยพบวา จํานวนรอยละของการคัดกรองเทากับ 90.41, 82.38, และ 83.97 ตามลําดับ และ
เห็นขอมูลจํานวนผูปวยเบาหวานถึงรอยละ 10  จากการทํางานในโครงการ PCU ในฝน เจาหนาที่ 
ไดเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานกับวิถีการทํางานของเจาหนาที่ที่ไมสอดคลองกัน  และชาวบานเอง
ตื่นตัวเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น  แตอยางไรก็ตามก็ยังพบเงื่อนไข 
การทํางานที่ยังไมสามารถคัดกรองไดครอบคลุมประชากรทั้งหมด พรอมทั้งเห็นทางออกคือทุน 
ในสังคมที่มี อสม.ที่มีศักยภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญและสนับสนุน
งบประมาณ  จึงมีแนวคิดการตั้งแกนนํา ซึ่งมาจากชาวบาน เพื่อดูแลชาวบานดวยกันเอง เพื่อใหมี
การดูแลที่ครอบคลุมและตอเนื่อง  
 

 “...กลวิธีการดึงทรัพยากรจากองคกรทองถิ่น จะขอและเชิญไปรวมงานที่มีมวลชน
เยอะๆ หากมวลชนนอยๆก็ขออนุญาตสนับสนุน หากมีมวลชนเยอะๆเราตองเชิญเขา
มา ยกตัวอยางเชนวัน อสม.ผมก็ขอเสื้อ อสม.เขาไปเดินรณรงค ดานหลังใสเส้ือแลว
เห็น นี้ก็อยากไดเส้ือทีม เบาหวานความดันมาใหเขาอยู เปนเรื่องอนาคต  บางคนถงึ
ไมสําคัญก็ลองไปคุย มันไดก็ดี ไมไดก็ดี ความสัมพันธกับนักการเมือง ...ตั้งแต
กอตั้งปบ เพื่อนผมเปนนักการเมืองอยูในนี้ ผมมามีครอบครัวอยูที่นี้ตั้งแตป 30 มา
สรางบานอยูตรงนี้ แตนักการเมืองที่เปนเพื่อนกันเขาอยูที่นี่ เขาเคยเปน สจ. เปน
ประธาน สข. แลวไดมาเปนนายก ตอนแรกผัวเปน เมียก็เปนเพื่อน ..เดี๋ยวนี้ เมียเปน
นายก ผัวเปนรอง นองเขยก็เปนรอง ปลัดก็เปนเพื่อน นองเขยก็เปนเพื่อนเรา .. และ
เขาก็เปนคณะรัฐบาล 12 คนอยูก็เปนทีม ... สวนเทศบาลเราก็จะประสานเปนครั้ง
คราวทานวางไหมเราก็ขอความรวมมือเปนครั้งคราว ผลจากการทําแตละระยะเรายัง
ไมไดแจงเขา  สุดทายเราตองแจงเพราะสุดทายมันมีแผนซึ่งเราจะไปสู 
แผนตําบลใหเขามารับทราบปญหาของชุมชน คือพูดงายใหเขามาเห็นปญหา
คุณจะไดตัดสินใจในตอนนั้นทันทีเลย ทําแนนอนเพราะทุกครั้งที่ผานมาทําอยางนี้ 
คือเหมือนวา Lock เลย... เชนเคยทําไขเลือดออก เอามานั่ง เอา! เปนจังไดเทศบาล
เขา มีหยังซอยเผิ่นบเผ่ินขอ โปะเลยหนีบพนเลย มันเปนลักษณะจิตวิทยาอยางหนึ่ง ...
แพทยแผนไทยก็เหมือนกัน … 2548 ผมทําแพทยแผนไทย เดี๋ยวนี้สุดทายเทศบาลเขาจัด 
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เทศบาลไมไดทําแบบนี้ เวลามาประชุมเฉยๆ เชิญมาดวยเสร็จแลวเขาก็ใหงบมา 
แสนหนึ่ง แลวก็ใหอาคารสถานที่เดี๋ยวนี้แพทยแผนไทย มีอาคารสถานที่ขาง สอ. แต
เขาก็ขึ้นปายในนามวาของเทศบาล ไมเปนไรก็คนของผมนั้นแหละ มีทําไปแลว  ...
บางครั้งเขาทํางานเพื่อฐานมวลชนก็แฝงกิจกรรม เอาอุย(ชื่อเลน เทศมนตรี) วาจังไดนี้ 
โตซิมีงบใหเผ่ินบ บางครั้งมันก็กลัวเสียหนานอ เอาเดี๋ยวซิหางบให OK ครับอยางนี้... 
จนมาถึงป 48 ก็ยังเปนเจาหนาที่ทํา แตผมก็เร่ิมเอา อสม. มาชวย เอาแกนนํามาชวย 
เพราะคิดวามันไมใชโรคติดตอ แตมันเปนโรคจากพฤติกรรม ทั้งการกิน การ
ออกกําลังกาย เอ! มันนาจะดูแลกันไดใหคําแนะนํากันได มองวา อสม. มี
ศักยภาพ คือเหมือนเรามีโจทยมีคําถามอยูแลว เรานาจะเอาชุมชนมามีสวนรวมเพื่อ
ดูแลเฝาระวังเปนเบื้องตน โดยไดเห็นศักยภาพคน มันเชื่อมโยงกับโครงการหลาย
โครงการ เชน สวนมากก็ไขเลือดออก เราไปบอกไปใหคําแนะนํา ไปใหเครื่องมือเขา 
ชวยใหเขาอธิบายใหชาวบาน ก็นาจะได เขาก็ทําได ผมเลยคิดวา ชุมชนมาเฝาระวัง
โดยมีสวนรวมหลังจากผมทําไขเลือดออก ก็ลอมาจากไขเลือดออก ตอนผมเรียนโท 
Thesis ผมใชชุมชนมีสวนรวม ปองกันไขเลือดออก ผมเรียนป 46 ผมมาทํา thesis 

ประมาณป 47-48 จุดที่จุดประกายเพราะวาขอเสนอแนะผมเขียนวาสามาถปรับไปใช
ในงานอื่นๆได เบาหวานความดัน ผมเสนอไว...พอป 48 PCU ในฝน คือระดับความ
รวมมือของชุมชนยังไมมา คือบางคนอาจมารวมชวงที่มีกิจกรรม เขามารวมคิดครั้ง
แรกเราก็ไมมีเวที หรือเขาอาจไมมีเวทีเขารวม  ...ผมจะตอยอดจาก PCU ในฝน PCU 

ในฝนไดระดับหนึ่งก็คือ กลุม อสม. ที่สามารถไปเทรน ไปฝก แลวสามารถมีความรู 
เจาะไดในระดับเบื้องตน เขามีศูนยปฏิบัติการในระดับเบื้องตนแตไมมีความยั่งยืน 
ยั่งยืนคือ มีกิจกรรมที่มันตอเนื่องและพัฒนา ตอเนื่องคือ ถาในหมูบานมีเครื่องไม
เครื่องมือเสร็จแลว คุณมีศูนยปฏิบัติการเสร็จแลว มีการเฝาระวัง มีการติดตอไป
สอบถาม ไปสังเกต พฤติกรรม ที่เรารับผิดชอบคนไข   สอง  มีการใหบริการ
เปนประจําไหม  คําวาเปนประจํา อาจจะเดือนละครั้ง อาทิตยละครั้ง  ซึ่งตรงนี้
ไมเกิดข้ึนหากผมวิเคราะหแลว  เพราะสวนของเจาหนาที่ ไมไดไปเปน
ผูสนับสนุนไป รวมดวยไหม ก็เลยเปนกรอบแนวคิดมารวมกันทั้งชุมชน ทั้ง
สถานบริการทั้งทองถิ่น... ” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 25 พ.ค. 2550 
 

“…แตกอนนี้ตองไปตรวจกันที่วัด อสม. ก็ไมคอยไดไป เพราะมีหมอเปนคนตรวจให 
เพราะวานัดที่อนามัยผูปวยไมไป …จริงๆแลว มีการตรวจเบาหวานในหมูบาน ทํามา
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ตั้งแตป 49 หมอมาตรวจใหที่วัด มาเดือนละครั้ง หมออนามัยเปนคนทํา อสม. ไปรวม
แตไมคอยไดทํา...” 

อมส.แกนนาํ  นางคําพอง  คํามนตรี  อายุ 51 ป 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 

ระยะที่ 3  
การปฏิบัติการของนวัตกรรม 

ตามวิธีคิดของ เจาหนาที่เห็นวา คนในชุมชนสามารถดูแลกันเองได ชุมชนมี
ศักยภาพ เจาหนาที่เปนผูหนุนเสริมความรูและทักษะ การดูแลจะยั่งยืน ซึ่งเรียนรูจากประสบการณ
การทํางานที่ผานมา  จึงตั้ง แกนนํา และพัฒนาแกนนํา เพื่อรวมดําเนินกิจกรรม เฝาระวัง 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนตามที่ สถานีอนามัยกําหนดขึ้น   
 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม                                         
“การหาและใชขอมูลผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหติ

สูงเพื่อการดูแลและเฝาระวังกลุมเส่ียง”

การพัฒนาศกัยภาพแกนนํา

ประชาคมชาวบาน

ขับเคลื่อนความคดิ

ขอมลู

ประชาคมหมูบานเลือกแกนนํา

การรวบรวม

กลุมเส่ียง

การใช

การหา

เวทีแกนนํา

การสรางเปาหมายรวม

จํานวนผูปวย
รายชื่อกลุมเส่ียง

อสม.
แมบาน

การเปดเผย

การเจบ็ปวยดวยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง

วธิีการ

อบรมใหความรู

ฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะ

การคดักรอง
หาคาน้ําตาลในเลือด

ประเมนิความดนัโลหิต

การสรางกิจกรรม

โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง
การประเมนิและคดักรอง

การใชหนงัสือสงตอการรักษา

การประเมนิและคดักรอง
การใชหนงัสือสงตอการรักษา
การติดตามกลุมเส่ียง

กระบวนการพัฒนานวตักรรมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนของศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน              
ต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย

 
 

 
1.2   การปฏิบัติการนวัตกรรม  เนนการใชขอมูลเปนหลัก และการใชศักยภาพชุมชน 

ขับเคลื่อนความคิดเพื่อการดูแลประชาชนกลุมเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 1.2.1  การใชขอมูลและสรางความตระหนัก 

 การปฏิบัติการเนนการใชขอมูล  ปญหาสุขภาพและการดูแลของผูปวย วิถีชีวิตที่เปน
เหตุปจจัยการเกิดโรค ซึ่งไดแก 
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 1)  ขอมูลจากการทํางานของเจาหนาที่ ในป 2548 ที่พบวาการดําเนินงานคัดกรอง 
เบาหวานความดันโลหิตสูงในป 2548 พบวาจํานวนกลุมคนที่เปนกลุมเสี่ยงระดับท่ีเส่ียงเปน
เบาหวานมีจํานวนมากถึง 32%  กลุมเปาหมาย 40 ปขึ้นไป  จํานวน 113 คน  คัดกรอง 84 คน  

คิดเปน 74.33% ผลการตรวจปกติ 57 คน คิดเปน 67.85 % 

 2)  นําผูมีประสบการณการเจ็บปวย ดวยโรคเบาหวานมาเลาชีวิตการเปนผูที่เปน
โรคเบาหวาน และการปฏิบัติตัวในการรักษาตนเอง ควบคุมโรคเบาหวานไดอยางดี 

 3)  บอกเลาสถานการณที่พบผูปวยไปแออัดที่โรงพยาบาลเปนจํานวนมาก ซึ่งกลุม
ประชาชนสวนหนึ่งสามารถใหบริการไดที่สถานีอนามัย   

โดยใชขอมูลนี้ ผานโดย “ใชเวทีประชาคม” เปนพื้นที่เพื่อเสนนอขอมูลและการเรียนรู และ
สรางการยอมรับสถานการณโรค และแลกเปลี่ยนประสบการณและความรู พรอมทั้งหาวิธีการ
แกปญหาและผูรับผิดชอบ    

 

“…Intervention ของผมคือ กิจกรรมในการสรางเครือขาย แลวก็ไปดึงเอาคนที่เปน 
องคความรูในชุมชน มาใหได ...ก็คือ วันที่ผมไปใหความรู ผมใชทฤษฏีของโรเจอร  
awareness ทําใหเขาเกิดความตระหนัก ..ก็เลยไปเอาผูปวยเบาหวานตัวจริงมาพูด 
มาพูดใหเขารูวาปญหาเบาหวานมันเปนยังไง เปนแลวมันมีสภาพเปนยังไง พูดให
ชาวบานฟง แลวสะทอนให อสม. ฟงวา จะเอาคนนี้มาทําอะไรมาชวยเราได ก็คือเอา
มาเปนทีมรวมดวย แตหมูนี้เสนอวาเอาคนที่ใกลชิดกับผูปวยเบาหวานคือ ผูดูแลผูปวย
เบาหวาน มาชวย หมูนี้เขาเสนอกันเองวันที่ผมมาทําเวทีชาวบาน…...เราจัดเวทีให
ชาวบานแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน หาทางติดตามคนที่ยังไมไดรับการคัดกรอง แลวก็ดูแล
คนที่ปวย ตอนนี้ก็ไดหลายวิธี อยางบานนี้(หมูที่ 7)เขาจะไปตามวาทําไมไมมา ไมอยู
กลางวันก็นัดเวลาอื่น เอาตอนเชาหรือตอนค่ํา ใหมาตรวจ บางบานก็ไปตรวจใหถึง
บานเลย เขาคิดกันออกมาอยางนี้…” 

 บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 25 พ.ค. 2550 
 

 1.2.2 ใชวิธีคนหาทุนในสังคม เจาหนาที่สาธารณสุข ไดจัดเวทีประชาคม ระดม
ความคิดเพื่อหาทางออกการจัดการปญหา โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ใหชาวบานได 
คัดเลือก กลุมแกนนํา เพื่อเปนผูคัดกรอง เฝาระวัง ประชากรกลุมเส่ียงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในหมูบาน  โดยแกนนําจะเปนที่ยอมรับของชาวบานและสามารถทํางานรวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุขได โดยพบวาแกนนําสวนใหญเปน อสม. ที่เคยทํางานรวมกับเจาหนาที่มานาน 
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“...กิจกรรมของโครงการเรามีอยู 5 กิจกรรม อันแรกเราก็จัดประชุมประชาคมหมูบาน
กอน มีคนในหมูบาน ส.อบต. ผูสูงอายุ กลุมเส่ียง กรรมการหมูบาน อสม. ผูปวย เขา
มารวมประชุม พูดกันเรื่องความเสี่ยงตอการเกิดโรค ใหชาวบานเขาเห็นตัวเลขของ 
คนที่ปวย คนที่เส่ียง แลวก็มองเห็นรวมกันวามีความจําเปนที่ตองคัดกรอง ทีนี้ก็ให
ประชาชนเลือกคนที่จะเขามารวมในการคัดกรองกับเรา แตเราก็ตองเลือกเอาคนที่
ทํางานกับเราไดและมีความเสียสละ สวนมากก็เปน อสม.ที่ไดรับเลือก ก็ดีที่ไดคนที่
เคยทํางานกับเรามา  …” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 24 พ.ค. 2550 
 

“…แกนนําเบาหวาน เปนกลุมอาสาทํางานเพื่อสุขภาพชุมชน พัฒนาจาก อสม.โดย
กลุมดําเนินการคัดเลือกประธาน รองประธาน จนท.สาธารณสุขจัดอบรมใหมีความรู  
ทักษะการดูแลในกลุมที่เส่ียงตอโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สอนการตรวจดวย
เครื่องมือตรวจระดับน้ําตาลในเลือด โดยมีแนวคิดรวมกันคือ “เบาหวานรักษาไมหาย 
แตเราสามารถควบคุมได…เราทําดวยความสมัครใจ ไดชวยชาวบาน อยากมีความรู
และประสบการณ หมอใหเร่ิมทํางานหาคนไขที่มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน แตเดิม
เขาใหตรวจลูกน้ํายุงลาย ใสทรายอะเบต แลวใหไปฝกที่สถานีอนามัย 2 วัน ฝกเจาะ
เลือด วัดความดันฯ รูสึกตื่นเตนกลัวจะทําไมเปน เพราะเราไมเคย ครั้งแรก ๆ ทําไม
คลองตอมาก็คลองขึ้น...” 

การสนทนาแกนนําเบาหวาน จํานวน 5 คน ณ ศาลากลางบาน ม. 7  
ศสช.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย  วันที่ 24 พฤษภาคม 2550  

 1.2.3 การพัฒนาศักยภาพ แกนนําจะไดรับพัฒนาศักยภาพโดย 1) การอบรมให
ความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  2) ฝกทักษะ การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก 
วัดสวนสูง  และทักษะการเจาะเลือดปลายนิ้ว  และการสงตอ  3) ไดลงปฏิบัติการคัดกรองกับ
ประชาชนในหมูบาน  และ 4) ไดเรียนรูจากการสรุปบทเรียนหลังปฏิบัติงาน  โดยเจาหนาที่
สาธารณสุขเปนพี่เล้ียง   

“…ตอมาก็จัดอบรมใหความรูเร่ืองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใหเขารูวาอาการ
ผิดปกติเปนยังไง มีเกณฑอะไรที่บอกวาจะเปนเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงแลว 
เราก็ใชเกณฑของ WHO: JNC 7 โรคเบาหวานก็ดูตามระดับน้ําตาลในเลือด โดยเปน
กลุมเสี่ยงสูง กลุมเสี่ยง แลวก็กลุมปกติ สวนความดันโลหิตเราก็ดูวาถาเกิน 130/90  
ก็ถือวาเปน แตตองไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยซ้ํากอนจึงจะบอกวาเขาเปนปวย
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เปนโรคหรือไม นอกจากจะใหความรูอยางที่บอกแลวก็ใหเขาเรียนรูการใชหนังสือ 
สงตัว เพราะคนที่อยูในกลุมเสี่ยงทั้งหมดจะตองสงไปใหที่สถานีอนามัยและทาง
โรงพยาบาลตรวจซ้ํา ...เราอบรมใหเขารูวิธีการคัดกรอง ที่นี่เราใชระดับน้ําตาลกับคา
ความดันโลหิต เราก็เลยฝกหัดใหเขาตรวจหาคาน้ําตาลในเลือดโดยเจาะเลือดที่ 
ปลายนิ้ว แลวก็วัดความดัน ตอนแรกที่ใหเขาไปทํานั้นชาวบานก็ยังไมยอมรับเทาไหร 
เราก็ตองเขาไปเปนพี่เล้ียงจนชาวบานเชื่อใจ ตอนนี้เขาก็เปดรับตรวจคัดกรองของเขา
ได …” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 24 พ.ค. 2550 
 

ตัวอยางปฏิบัติการนวัตกรรม ของแกนนําเฝาระวังโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชน 

การปฏิบัติงานจริงของแกนนําในการเฝาระวัง มีขั้นตอนสรุปไดดังนี้ 
1)  คนหาประชากรเพื่อคัดกรอง โดยใชรายชื่อจากฐานขอมูลของเจาหนาที่ โดยมีผูที่เขา 

เกณฑการคัดกรอง คือ  
• ผูที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป  
• ผูที่มีน้ําหนักเกินหรืออวน  
• ผูที่มีพอแม พี่นอง มีประวัติเบาหวาน  
• ผูที่เคยมีเบาหวานตอนตั้งครรภ  
• ผูที่เคยคลอดลูกน้ําหนักมากกวา 4 กิโลกรัม  
• ผูที่มีอาการ ตาพรามัว ออนเพลีย ดื่มน้ํามากและปสสาวะบอย 

2)  เจาหนาที่ใหความรู วิธีการคัดกรอง  
3)  ดําเนินการ โดยนํารายชื่อให แกนนําติดตาม เพื่อคัดกรอง โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง 

และเจาะระดับน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว และแปลผล ระดับน้ําตาล  
4)  แกนนําจะติดตามเจาะเลือดผูที่ไมมาตามนัด ถึงบาน ที่ทํางาน เชน ตามไร นา สวน วัด 
5)  แกนนําใหความรู แนะนํา ประชาชนที่มารับการเจาะเลือดตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด  
6)  บันทึกผลการตรวจและแปลผลสงใหกับเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อรับการตรวจซ้ําและ 

สงตอ 
 

“…เราเอาขอมูลคนที่มีอายุมากกวา 40 ปจากฐานขอมูลของเราใหชาวบานไปเพื่อให
เขาติดตามตรวจคัดกรองใหหมด ตอนนี้ก็เร่ิมทํากัน พอไดระยะหนึ่งเราก็เขาไปพาเขา
วิเคราะหวาใครบางที่เปนไมเปน แลวเราก็ใหชาวบานเขาทําแผนที่เบาหวาน จะเอามา



 
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 151 

 

ใสในบอรดติดไวที่ศาลากลางบาน คนในหมูบานผานไปมาก็จะไดเห็นดวยวาใครเปน
แลวก็อยูบานไหน คิดวานาจะชวยใหเกิดการดูแลกันไดงายขึ้น เพราะเห็นวาคนที่เปน
โรคเบาหวานอยูที่ไหนกันบาง...ตอนนี้ก็มีหลายหมูบานที่เราไดพาเขาวิเคราะหแลว 
อยางหมูที่ 7 ที่นี่เราก็ทําแลว หลังจากวิเคราะหก็ใหชาวบานเขาชวยกันคิดวาจะดูแล
กลุมคนที่เปน กลุมคนที่เส่ียง กลุมคนปกติ กันยังไง ใหเขาคิดเอง เราก็ชวยกระตุนให
เกิดการคิด ใหชาวบานเขาหายุทธศาสตรการดูแลของชุมชนเอง…” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 24 พ.ค. 2550 

“…มาชวยกันทํางานที่ศูนย เจาะเลือด วัดความดัน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง พอทําเสร็จ
ประมาณเที่ยงๆ ก็จะตรวจสอบรายชื่อวาใครไมมาบาง พอบายจะไดตามไปตรวจที่บาน 
อยางเชนหลวงพอก็ตามไปตรวจใหที่วัดเหมือนกัน บางคนบานอยูกลางทุงอยางบานยาย
ทัด ยายไปอยูนาไปเฝาวัว ควาย ของแก ยายวาบานยายอยูไกล มาไมได ยายเองก็แกแลว 
คงไมเปนหรอก คิดวาตัวเองไมเปน เลยไมสนใจที่จะมาใหคัดกรอง...” 

อมส.แกนนาํ  นางคําพอง  คํามนตรี  อายุ 51 ป  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

“…เราใหพวกที่หายแลว พูดใหคนเปนใหมฟง จัดอาทิตยละครั้ง ชาวบานบอกวาอุนใจ
ที่มีหมออนามัยใกลบาน จนชาวบานเรียกวา “ หมอ อสม.”.. พวกอยูไกลๆ ไมเคย
พบวา มี อสม. ไปหาที่บานเลย จนเราลงไปตรวจ เขาก็ดีใจ…เวลาไปเยี่ยมบาน เราก็
ไปสังเกตอาการ ถามอาการ ไปกินขาวดวย ก็ดูวาเขากินไหว กินเค็ม กินมันไหม ก็
บอกใหเขางดหวาน งดมัน งดเค็ม แตที่กินมาก็กินพอดี… ชาวบานพึงพอใจวาดี มี
แกนนํามาตรวจสุขภาพให แตไมมียาเทานั้นแหละ บางทีเขาก็ขอยา ก็บอกใหไปขอ
หมอที่อนามัย...ญาติ เปนเบาหวานดวย ก็ชวยแนะนําเขา เร่ืองกิน เร่ืองออกกําลังกาย 
แตแกก็ไมคอยปฏิบัติ และแกกินเหลาดวย เลยคุมน้ําตาลไมได เดี๋ยวนี้ตองไปเอายาที่
โรงพยาบาล…” 

     สุภาวดี อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 

 “ลุงจักร แกอายุ 40 ป มีแมเปนเบาหวาน แกกินเหลา และพักผอนนอย ตอนไปเยี่ยม
แกบอกวา แกรูสึกแนนหนาอก เหนื่อยงาย กินน้ํามาก หัวใจหวิว เยี่ยมบอย พอ อสม. 

ไปเยี่ยมก็ใหไปตรวจ มีน้ําตาล 336 เปอรเซ็นต ตอนแรกๆไปบอกใหแกไปตรวจ แก
บอกไมมีเวลา ก็เลยไปตรวจใหที่บานก็พบน้ําตาลสูงนี่แหละ จึงเขียนใบสงตัวใหแกไป
ตรวจที่อนามัย อนามัยก็เลยสงตัวแกไปที่โรงพยาบาล ตอนนี้ก็กินยาเบาหวาน และไป
ตรวจที่โรงพยาบาล” 

     ดวงใจ อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
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“...ประชุมที่อนามัยทุกหมูบานคุยกันเรื่องเบาหวาน ความดันฯ พบวาหมูบานเราเปน
กันเยอะ เราอยากใหเปนหมูบานปลอดเบาหวาน จึงขอความรวมมือ…บางทีเรา
มารวมประชุมกันตอนเย็น ทุมหนึ่ง สองทุม อยางวันนี้เราก็ไปแจกทรายอะเบต… 
เรานัดประชุมกันกอน แลวโสกันวาจะทําอยางไร พูดกันถาทําอยางนี้แลวรวมกันหมด
ทุกคน ใครมีงานอะไรใหสละไวกอนแลวเราตองชวยกัน เพราะเราไมอยากเห็น 
คนในหมูบานเราเปนเบาหวาน…บางคนเปนคนแกอยูบานไมมีลูกหลานพามา คือเขา
อยากตรวจอยูแลว เราไปเปนทีมไปชวยกัน …เราตรวจพบคนที่เปนเบาหวานแลว
เขียนสงตัวไปที่อนามัย ๆ สงไปตรวจท่ีโรงพยาบาลเขาก็บอกวาเปนจริง ๆ ...ถาพี่นอง
เปนเบาหวาน เราก็ตรวจ อยางนายจักรกฤษ แมเขาเปนอยูแลว ที่นี้เขาไมเคยมาตรวจ 

ที่นี้ อสม.เปนพี่สะใภเขาก็มาเอาเครื่องมือที่นี่มาตรวจใหวาแมเขาเปนเบาหวานอาจมี
ความเสี่ยงมาตรวจใหที่บาน เราเจอ ก็ตกใจ ทําไมน้ําตาลเยอะอยางนี้ แลวนัดวัน 
สงตัวไปอนามัย แลวสงตัวไปโรงพยาบาล เขาก็บอกวาเปนเบาหวานแลว…” 

การสนทนาแกนนําเบาหวาน จํานวน 5 คน ณ ศาลากลางบาน ม. 7  
ศสช.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 24 พฤษภาคม 2550  

 

“…มาชวยกันทาํงานที่ศูนย เจาะเลือด วัดความดัน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง พอทําเสร็จ
ประมาณเที่ยงๆ ก็จะตรวจสอบรายชื่อวาใครไมมาบาง พอบายจะไดตามไปตรวจที่
บาน อยางเชนหลวงพอก็ตามไปตรวจใหที่วัดเหมือนกัน บางคนบานอยูกลางทุงอยาง
บานยายทัด ยายไปอยูนาไปเฝาวัว ควาย ของแก ยายวาบานยายอยูไกล มาไมได 
ยายเองก็แกแลว คงไมเปนหรอก คิดวาตัวเองไมเปน เลยไมสนใจที่จะมาใหคัดกรอง 
แตกอนนี้ตองไปตรวจกันที่วัด อสม.ก็ไมคอยไดไป เพราะมีหมอเปนคนตรวจให 
เพราะวานัดที่อนามัยผูปวยไมไป หมออนามัยเลยเรียกประชุม อสม.วาจะให อสม.
เปนคนชวยทําเรื่องตรวจ คัดกรอง เลยเรียก อสม.ทุกคน(ม ีอสม. 15 คน) ไปประชุม
กันที่อนามัย ใหความรูเร่ืองการตรวจเบาหวาน ความดนั แลวหมอกท็าํใหดูกอน 
หลังจากนั้นก็ใหลองเจาะเลือดกันเอง แรกๆก็กลัวเหมือนกัน กลัวเจ็บ พอทําไดแลว ก็
ลองมาทําใหกลุมเสี่ยงในหมูบาน จริงๆแลว มีการตรวจเบาหวานในหมูบาน ทํามา
ตั้งแตป 49 หมอมาตรวจใหทีว่ัด มาเดือนละครั้ง หมออนามัยเปนคนทํา อสม. ไปรวม
แตไมคอยไดทํา แตเมื่อมีศูนยนี้ อสม.เปนทํา มีหมออนามัยเปนพี่เล้ียง หมอบอกวา
เจาหนาที่มีนอย เลยเอา อสม.มาชวย พอ อสม.ไดลองทํา และทําไดแลว ก็มีปญหาวา 
หมู 11 ไมมีเครื่องมือ ตอนนีก้็อาศัยยืมจากหมูบานอื่นมาใชกอน หมออนามัยบอกวา 
เดี๋ยวจะหางบซือ้เครื่องมือให ทําตอนแรกๆก็ไมคอยมั่นใจ มีหมออนามัยเปนพี่เล้ียงก็
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เลยทําได การมีหมอลงมาหมูบานดวยก็ด ี เพราะจะทําใหชาวบานเชื่อถือ ใหความ
รวมมือดีขึ้น ตอนแรกที่มาเปน อสม. เพราะมีการมาถามวาใครสนใจเปน อสม.บาง  
ก็ทําแตเร่ืองยุงลาย ไขเลือดออก ไมคดิวาจะทําไดขนาดนี้ (คัดกรองเบาหวาน  
ความดันโลหิต) แตพอมาทําแบบนี้ก็มปีญหาเหมือนกัน คือ ชาวบานไมยอมรับ เพราะ
เมื่อกอนมีแตเจาหนาที่ทํา พอเปน อสม.ทํา ชาวบานเลยบอกวา อสม.ไมใชหมอ จะ
มาตรวจ มาเจาะไดอยางไร ทําไดอยางไร ความดันก็ไมใหวัดตอมา พาเห็นเปน อสม. 
ก็พากันวิ่งหนี ไมใหทํา เพราะกลัววาจะทําไมไดดีเหมือนหมอทํา อสม.กต็องคอยบอก
กับชาวบานวา ที่ทํากันนี่ ก็ไมไดทํากันเอง อบรมมาแลว มีความรู มเีครื่องมือวัด 
ชาวบานจึงยอมใหทํา อยางที่วัดมีพระเปนความดันหนึ่งคน เบาหวานหนึ่งคน พอ  
อสม.ไปตรวจแรกๆ พระก็ไมยอมใหทํา หลวงพอยังกลัวเจาะเลือด เดินหนีเหมือนกัน 
หมออนามัยเลยตองทําใหชาวบานมั่นใจในตวั อสม.โดยหมออนามัยก็เดินสํารวจกลุม
เส่ียงพรอม อสม. แลวบอกกบัชาวบานวาไมตกใจที่ อสม.เปนคนทําให เพราะหมอได
อบรม อสม.แลว ตอนนี้ทางสถานีอนามัยมเีจาหนาที่ไมพอเลยตองเอา อสม.มาชวย 
ประกอบกับคนไขในหมูบานก็ไมอยากไปสถานีอนามัย บางคนก็บอกวาหนาสถานี
อนามัยขามถนนยากกลัวถกูรถชน บางคนกว็าตอนนี้ก็ไมเปนอะไรหรอก เลยไมไปตรวจ 
แมแตคนที่เปนกลุมเสี่ยงก็ไมยอมไปตรวจ บอกวาตอนนี้ไมเห็นเปนอะไรเลย เปนแคนี้
เอง ไมตรวจก็ได กลุมเสี่ยงแบงเปนกลุมเส่ียงนอย คาน้ําตาล 132 ไมตองใชยา 
แนะนําใหคุมอาหาร และออกกําลังกาย แนะนําใหออกกาํลังกายเอง แรกๆก็มาออก
กําลังกายดวยกัน หลังๆก็ตางคนตางออก พอไปโรงพยาบาลก็ไมไดยา เขาเลยไม
อยากจะไป บางคนดูแลตัวเองดี ก็ไมเปน บางคนปลอยเลยไป ไมไดดูแลตัวเอง ก็เลย
เปนเบาหวาน  ถากลุมเสี่ยงมากคาน้ําตาล 145 ตองบอกใหไปหาหมอที่โรงพยาบาล 
เกณฑอยางอื่นที่ดูประกอบกบัคาน้ําตาล คือ คนอวน กรรมพันธุ เปนกลุมที่ตองเฝา
ระวัง มีความเสี่ยง ก็ยอมใหมาตรวจ มาคัดกรอง กลุมเส่ียง บางคนก็ที่รูวาตัวเองนาจะ
เส่ียง เชน มีอาการอยากกินน้ํา เยี่ยวบอย กจ็ะอยากเจาะเลือด ก็จะมาตรวจ รอบแรก
ที่ลงหมูบาน อสม.กับหมอ กล็งกันทุกคน ชวยกันหมด ตรวจทุกคนที่อาย ุ40 ปขึ้นไป 
ทั้งหมูบาน ตามรายชือ่ที่ไดมาจากอนามัย คร้ังที่สอง ตรวจหางจากครั้งแรก 10 วัน 
ตรวจเฉพาะคนที่เปนกลุมเสี่ยง ถาใครยังเสี่ยงอีก ก็จะดูวาเปนกลุมเส่ียงมากหรือเส่ียง
นอย ก็ตามแบบของกลุมนั้นๆ ตอนนี้มีกลุมเสี่ยงความดัน 30 กวาคน เบาหวานกลุมเสี่ยง 
9 คน  
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หมออนามัยจะอบรม อสม. เปนระยะๆ แรกๆมีแตหมอทํา ตอนหลังอนามัยเปนพี่เล้ียง
อบรม สองเรื่อง หลัก คือ เบาหวาน และยุงลาย การออกกําลังกายเคยไดรับการอบรม
มา แรกก็ทําเปนคนกลุมที่วัดราษฎรประชา ตอมาก็มาทําที่วัด ตอมาก็มาทําที่บาน  
ก็ยังไมคอยมีคนมา บางคนก็บอกวาเหนื่อย บางคนบอกวาออกกําลังกายแลวกินขาว
ไดเยอะ คนแกก็บอกวาออกไมคอยไหว เมื่อกอนรายชื่ออยูกับหมอ ตอนนี้อยูกับ  
อสม.เราก็เลยตามไปดูแลกลุมเสี่ยงไดสะดวกเมื่อกอนตอนที่หมออนามัยเปนคนตรวจ 
ทําปละ 2 ครั้ง แตพอเปน อสม.รูสึกจะไดทํา มากกวานั้น มีแตคนอยากเขามาตรวจ 
กลุมเสี่ยงสวนใหญ อายุ 40 ปขึ้นไป มีหนึ่งคนเปนผูหญิง ชื่อหลอด อายุ 37 ป เปน
เบาหวาน อวนมาก ชอบกิน แมเขาก็เปน คิดวา คนนี้นาจะเปนจากกรรมพันธุ แรกๆ
ชาวบานก็วา อสม. มาทําอะไรกันเหมือนเลนๆ เราเลยตองบอกวาโรคเบาหวานเปนกนั
เยอะ มันอันตราย ตองตรวจไว  บางคนเราแนะนําแลวเขาก็ทําไมได  ก็ใหไปหาหมอ 
หมอบอกเขาจะเชื่อมากกวา สวนคนที่เปนแลวเขาจะรักษาตัวเองมากกวาคนที่เปน
กลุมเสี่ยง เพราะคิดวาตัวเองไมไดเปนโรค ไปโรงพยาบาลก็ไมไดยา ไมไดเจ็บไดปวด
อะไร แตบอกวาตอไปก็จะเปนได บอกใหกลัวไวกอน จะไดคุมอาหาร และออกกําลัง
กายไวมาทําอะไร อสม.ไดเขารวมประชุมกับหมออนามัย แตวาเรื่องแผนหมอเขาวาง
ไวแลว ใหเราออกความคิดเห็น แตที่หมอวามันก็ดีอยูแลว ก็เลยวาตามนั้น คิดวาหมอ
เขาก็ใหเรามีสวนรวมดี เดี๋ยวนี้พอเห็น อสม.มา มีแตคนอยากเจาะ คนที่อายุไมถึง 40 

ป ก็มี อยากรูวาเปนหรือเปลา ผูหญิงเยอะกวาผูชาย ตองไลเจาะ บอกวาไมคอยวาง 
ตองทํางาน จะไปนา เลยบอกวาเดี๋ยวตามไปเจาะใหที่บาน ออกกําลังกาย ไมชอบกิน
ของหวาน ผูชายเลยเสี่ยงนอยกวาผูหญิง อบต.ก็วาจะใหงบประมาณมาชวยแตตอนนี้
ยังไมได เปน อสม.ดี ไปโรงพยาบาลไดสิทธิรักษาฟรี เวลาเขานัดก็ตองมา งานเรงดวน
ตองรีบมาชวยกัน ไดรวมกลุมกัน หมออนามัยจะคอยเตือนเรื่องขาวสารใหกับ อสม. 
เชน ปนี้ฝนมาแลว ไขเลือดออกจะมาแลว ตองมาชวยกันเรื่องลูกน้ํา ยุงลาย…” 

  การสัมภาษณ อมส.แกนนาํ  นางคําพอง  คํามนตรี  อายุ 51 ป (เปน อสม. 10 ป)   

7)  การสรุปการเรียนรูหลังการทํางาน  สรุปบทเรียนดวยวิธีการระดมความคิดตอผลลัพธ ที่เกิดงาน
และตอวิธีการทํางานเพื่อใหเขาใจงานมากขึ้น และคิดงานตอไป โดยกรณีการเรียนรูไดแก (1) การจดัเรยีงควิ 
(2) การเจาะปลายนิ้วที่ถูกตอง (3) การวิเคราะหผลการเจาะระดับนํ้าตาล (4) ติดตามผลการซ้ํา จาก
เจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อใหเกิดความมั่นใจ  (5) การปฏิสัมพันธระหวางแกนนํากับชาวบาน ที่ทําใหมี
ความเขาใจกันมากขึ้น  
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1.3   ผลที่เกิดข้ึน  

 แกนนํามั่นใจในการคัดกรองมากขึ้น และไดรูจักกับคนในชมุชนตนเองมากขึ้น รูสึก
ภาคภูมิใจในการดูแลชาวบานดวยกัน และชาวบานพึงพอใจในบริการที่ไดรับ 
 

“…ตอนแรกชาวบานก็ไมมั่นใจหรอก เพราะเปนแคอสม. แตพอไปตรวจกับคุณหมอที่
สถานีอนามัย ผลมันตรงกัน ตอนนี้ก็เร่ิมเชื่อ และใหความรวมมือดี บอกใหมาตรวจก็
มาตามนัด …ตอนแรกก็ใชเครื่องมือยังไมคลอง ก็มีหมอที่อนามัย เปนพี่เล้ียงให ก็
มั่นใจขึ้น มีอะไรสงสัยก็โทรศัพทไปถาม มีปญหาก็โทรไปบอก...”  

 วิเชียร แสงกลา อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
 

“…ก็ภูมิใจนะ เปนแกนนําเบาหวาน วัดความดันเปน เจาะเลือดเปน ทําใหชาวบาน
รูจักหลีกเลี่ยงเบาหวาน  ตอนนี้ชาวบานใหความรวมมือดี เขาเชื่อ เพราะเขามาตาม
นัดทุกครั้ง...…ตอนไปแนะนําตอนแรกเขาก็ไมอยากมา จึงใหเขาไปตรวจดูกอน คนที่
ไมออกมาตรวจเห็นเพื่อนมาก็ออกมาตาม ตอนนี้ใหความรวมมือมากขึ้น ถาไมมาเราก็
ไปตามถึงบาน…อยางคนนี้ที่ไมเคยมาตรวจเลย พอมาตรวจแลวพบ ชาวบานก็พากัน
ตื่น ก็เลยพากันมาตรวจมากขึ้น…” 

 จํานง อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
 

“…แรก ๆ ชาวบานเขาไมเชื่อบอกวาจะตรวจเบาหวานไดหรือ  เพราะวาสวนใหญจะ
เปนหมอที่ตรวจได พอดีหมอท่ีอนามัยมาชวยแนะนํา...สมัครเปน อสม. ใครอยาก
ทํางานนี้ (แกนนําเบาหวาน) ก็ไปสมัครที่อนามัย แลวไปฝกตรวจเลือด ตรวจความ
ดันฯ ใหเปนกอน ที่แรกมีปญหา ชาวบานเขาไมเชื่อถือ เพราะเปนคนบานเดียวกันจะ
มาทําอะไรใหกันได พอเราทําไปเรื่อย ๆ ก็เร่ิมมั่นใจถามีปญหาก็โทรศัพทไปหาพี่เล้ียง
ที่อนามัย…” 

การสนทนาแกนนําเบาหวาน จํานวน 5 คน ณ ศาลากลางบาน ม. 7  
ศสช.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย  วันที่ 24 พฤษภาคม 2550  

 

“…รูสึกภูมิใจและชาวบานเขาจะดีใจดวยนะ เห็นเราไปถึงบาน ไปตรวจเบาหวาน 
ความดันฯ ใหเขา เรามีความสุขแลวเราก็มีกําลังใจที่จะทําตอ ทําไปเรื่อย ๆ  …ตอนนี้
เราก็รูแลววาใครเปนเบาหวานในหมูบานเรา แตกอนเราไมรูคนนี้เปนเบาหวาน เราจะ
ไปชวยใหคําแนะนําได เรารูปญหาของแตละคน …เดี๋ยวนี้ชาวบานเขาสนใจมาก บาง
คนบอกวาเมื่อไหรจะตรวจเบาหวานที่เขามาจากทํางาน เพราะวาคนที่เขาเคยตรวจ
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แลว บางคนเขารูวาเขามีความเสี่ยงอยูแลว เขาจะนัดให อสม.ไปตรวจพรุงนี้นะเขา 
ก็มาตรวจที่บานเรา เราก็มาเอาเครื่องมือท่ีศาลามาตรวจให…” 

การสนทนาแกนนําเบาหวาน จํานวน 5 คน ณ ศาลากลางบาน ม. 7  
ศสช.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 24 พฤษภาคม 2550  

 
สรุป 

จากที่กลาวมานั้น ชี้ใหเห็นกระบวนการปฏิบัติของนวัตกรรมที่นําไปสูการดูแลประชากร
กลุมเปาหมายสําคัญของชุมชนไดแก ผูปวยเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ของชุมชน
ดวยประชาชนกันเอง โดยใช 2 กระบวนการหลักคือ 

1) ใชขอมูลจากงานประจําของเจาหนาที่สาธารณสุข ในเวทีประชาคม รวมกับ การใช
ขอมูลจากประสบการณ ของผูปวย และแกนนํา 

2) การคนหาคนในชุมชนรวมเปน เครือขายการดูแลโดยการ สรางองคกรใหม กลุม
ผูเกี่ยวของกับเบาหวาน เปนอาสาสมัครใหการดูแล เฝาระวัง โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ในชุมชนตอไป  
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บทที่  เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

นวัตกรรมนั้นมีแนวคิดมาจาก  ประเด็นหลักไดแก 1) เปาหมายของการดูแล 2) ประเด็น
ปญหาสุขภาพในพื้นที่ 3) กระบวนการสรางเปาหมายรวม ซึ่งมีรายละเอียดของแตละประเด็นดังนี้  

 

1. เปาหมายของการดูแล นวัตกรรมนี้มีเปาหมาย  
นวัตกรรมนี้ มีเปาหมายการดูแล 2 กลุมคือ 1. กลุมผูปวยเบาหวาน ซึ่งแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 1) กลุมผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได และ กลุมผูปวยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ําตาลไมได 2) กลุมเสี่ยง แบงออกเปน 2 ประเภทเชนกัน คือ กลุมเส่ียงธรรมดา และ กลุม
เส่ียงสูง และกลุมที่ 2 คือ กลุมแกนนํา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

1.1  กลุมผูปวยเบาหวาน  การเฝาระวังในกลุมของผูที่เปนเบาหวาน ของแกนนําเปน
กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได  และควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ไมได มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 กลุมผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได  การดูแลกลุมนี้ แกนนํา และ
แพทยไดปฏิบัติผานกิจกรรมดังนี้ 
      1) นัดหมายใหผูปวยเบาหวานมารับการเจาะเลือดหาระดับน้ําตาลอยาง

สม่ําเสมอ หรือกรณีไมมาตรวจ ทีมแกนนําก็จะไปเยี่ยมบานเพื่อตรวจ
ระดับน้ําตาล  

2) กระตุนเตือนผูปวยเบาหวาน หากพบวาระดับน้ําตาลสูงขึ้น  
3)  ใหเปนผูปวยตัวอยางสื่อสาร ใหความรูแกผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถ

ควบคุมระดับน้ําตาลได รวมทั้งกลุมเส่ียง 
4)   แพทยใหบริการตอเนื่องโดยใหรับยาตอที่ศูนยสุขภาพชุมชนคายบก

หวานตามปกติ ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกสบายของผูมารับบริการมาก
ขึ้น  ดังตัวอยางการบอกเลาของทีมผูใหบริการ กลุมแกนนํา และตัว
ผูปวยเองดังนี้ 
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ตัวอยางของผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได 
ผูปวยที่เคยเปนเบาหวานแตขณะนี้หายแลว สามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดโดยไมตอง

ใชยา 
ยายนวล อายุ 73 ป สามีอายุ 79 ป มีลูก 6 คน ผูชาย 3 คน ผูหญิง 3 คน ขณะนี้อาศัย

อยูกับสามี และลูกชายคนที่ 4 และหลานชาย 2 คน 
 

ผังเครือญาติ ยายนวล ผูปวยท่ีเคยเปนเบาหวาน ควบคุมน้ําตาลได โดยไมตองกินยา

ยายนวล DM

77 79

52 47 44
40 36 30

 
ประวัติการเปนเบาหวาน 

 

ประวตัิการเปนเบาหวาน ยายนวล ผูปวยเบาหวานควบคุมน้ําตาลไดโดยไมตองกินยา

2535 2537 2550

มีอาการเมื่อย ไมมีน้ําลาย
คอแหง ตัวเหลือง

ตรวจที่โรงพยาบาล
หนองคาย

รับยารับประทาน

ควบคมุน้ําตาลในเลือดได

เลิกกินยา
ออกกําลังกาย
ควบคมุอาหาร
ใหคาํแนะนํา
เพือ่นบานเรื่อง
การปฏิบัติตัว

โครงการนวตักรรม

แกนนํา
มาตรวจคดักรอง
ใหที่บาน

 
 

คุณยายมีใบหนายิ้มแยมแจมใส ทาทางแข็งแรง กระฉับกระเฉง เวลาแสดงทาออก
กําลังกาย คุณยายขยับแขงขยับขาโชวดวยความแคลวคลองวองไว 

 

“…ตอนยายเปนใหมรูสึกเหนื่อย ใจหวิวๆ คอแหง ไมมีน้ําลาย ตัวเหลือง พอรูวาเปนก็
ไปรับยากับหมอ หมอบอกใหงดกินหวาน งดกินมัน งดแกงที่มีมะพราว ลูกก็ทําใหกิน 
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ลูกก็บอกใหออกกําลังกาย ก็เชื่อลูก เชื่อหมอ ยายก็งดกินขาวเหนียว ยายทํานาขาว
เหนียว ก็เลยไปซื้อขาวจาวมากิน ยายซื้อขาวจาวมากินเสียเงิน สองหมื่นหกรอยบาท
แลวนะ ยายก็ดีใจที่ไมตองยาเบาหวานแลว ก็รูสึกไมเหนื่อย จิตใจสบาย ทํางานได
ปกติ ความดันก็ปกติ น้ําตาลก็ปกติ…...ยายวา ตองออกกําลังกายดวย เดินไปเดินมา 
ไมอยูเฉยๆ ตองอยูกับใจดวย….....เวลายายกินขาว ก็กินไมหลาย กินนอยๆ ไปวัดไป
วาก็ไมกินหลาย ก็บอกคนอื่นดวยวาอยากินหลาย…” 

ยายนวล หมู 7 บานคําโปงเปง, 24 พฤษภาคม 2550 
 

1.1.2  กลุมผูปวยเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้ําตาลไมได 
การดูแลกลุมนี้ แกนนํา และแพทย ดูแลกลุมนี้โดย 1) การเจาะเลือดปลายนิ้ว

เพื่อประเมินระดับน้ําตาล และ 2) สงตัวไปสถานีอนามัยเพื่อสงตอโรงพยาบาล ตัวอยางกรณีศึกษา
ผูปวยเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้ําตาลไมไดและยังคงรับประทานยาเบาหวานตอเนื่อง  

       

กรณีศึกษา ยายบุญมี สีหานาม ชาวบานหมู 11 ตําบลคายบกหวาน 
ยายบุญมี อายุ 73 ป สามีเสียชีวิตแลวดวยโรคตับเมื่ออายุ 62 ป ยายบุญมีมีลูกทั้งส้ินจํานวน 

11 คน ผูชาย 7 คน ผูหญิง 4 คน ลูกชายคนที่ 3 เสียชีวิตตั้งแตอายุ 7 ขวบ ลูกสาวคนที่ 5 เสียชีวิต
ตั้งแตอายุ 6 ขวบ ลูกคนสุดทองเปนผูหญิงอายุ 36 ป ปจจุบันยายบุญมีอาศัยอยูกับลูกชายคนที่ 2 

อายุ 47 ป แตงงานแลวมีลูกชาย 3 คน ลูกชายมีอาชีพขายไกยาง 
 

ผังเครือญาติครอบครัวเบาหวาน

มีผูปวยเบาหวาน  1 คน (ยายบุญมี) BS 210 mg%
กลุมเส่ียงสูง 1 คน (ยายบวย) BS 144 mg%
กลุมเส่ียงธรรมดา 1 คน(นายอํานวย) BS ปกติ

ยายบุญมี (DM)

73 62

5456 7 52 6 36

อํานวย
อวน

บวย
เส่ียง
BS 144 mg%
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ประวัติการเจบ็ปวยเปนโรคเบาหวาน 
ยายบุญมีเร่ิมมอีาการปวยเปนเบาหวานเมื่อป 2540 และไดไปรับการรักษาที่คลินิกเอกชนมา

เปนเวลา 4 ป หลังจากนั้นไดไปรักษารับยาทีโ่รงพยาบาลหนองคาย จนถึงปจจบุัน ขณะนี้ยายบุญมี
เปนผูปวยเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้ําตาล ตรวจตามนดั และรับยาทีโ่รงพยาบาลหนองคายเปน
ประจํา และไดรับการเจาะเลือดจาก อสม. เมื่อตนเดือนพฤษภาคม และวันนี้ (25 พฤษภาคม 2550) 

อสม. มาเจาะเลือดใหที่บาน ระดับน้ําตาล = 210 mg% สภาพปจจุบัน คุณยายดูทาทางออนเพลีย 
บนปวดเขา ชาขา และขาออนแรง 

 

“…ไปหาหมอที่คลินิกได 4 ป เสียเงินทีละ 600 – 800 บาท คิดวาจะหาย ก็ไมหาย เงิน
หมด ก็เลยเปลี่ยนมาหาหมอที่โรงพยาบาลหนองคาย หมอนัดทีละ 2 เดือน ไมไดเสีย
เงินคายา แตเสียเงินคารถ ก็ไมคอยอยากไปหรอก คนไขมันเยอะ รอนาน ลูกก็ไมมี
เวลาตองทําไกขาย  อยากมาเอายาที่อนามัย  แตหมอไมมียา  ก็ตองไปเอาท่ี
โรงพยาบาลเหมือนเดิม…มีหมอมาตรวจใหที่บาน ก็ดีอยู ไมคอยมีแรงเดินไปหา…

เร่ืองกิน ก็กินอยางที่มี กินขาวเหนียว กินออมเนื้อ แตก็กินบหลาย กินบอยๆเอา…

ตอนนี้ ก็เมื่อย ปวดเขา ขาไมคอยมีแรง ชาๆ…” 

 ยายบุญมี สีหานาม หมู 11 ตําบลคายบกหวาน,  25 พฤษภาคม 2550 
    

กรณีศึกษา นางผาย ดวงจันทร อายุ 68 ป 
นางผาย ดวงจันทร ปจจุบันอายุ 68 ป ไมไดเรียนหนังสือ นางผายเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ  
นางผายและครอบครัวไมมีที่ทํากินของตนเอง ไดประกอบอาชีพรับจางทั่วไป สะสมเงินได

จํานวนหนึ่งแลวจึงไดซื้อที่ดินที่เปนที่ปลูกบานอยูในปจจุบัน ประมาณ 60-80 ตารางวา (ผูศึกษา 
กะประมาณเองเพราะนางผายบอกไมทราบวามีขนาดเทาใด)   

บานของนางผายเปนบานไมเกาๆ ใตถุนสูง บนบานเปนที่นอน หองทําครัว และชานนั่งเลน 
สวนใตถุนเปนลานโลง มีแครไมเกาๆตั้งอยู เปนที่ที่นางผายใชนั่งเลนนอนเลนในตอนกลางวัน 

นางผายเปนตอเนื้อและตอกระจกมาหลายป ซึ่งนางผายบอกวาจําไมได ปจจุบันตาทั้งสอง
ขางของนางผายก็มองเกือบแทบไมเห็นแลว 

นางผายไดแตงงานกับนายหมุนตอนที่อายุไดยี่สิบกวาป แตงงานไดสองถึงสามปจึงมีลูกชาย
คนหนึ่งชื่อฉลองชัย ปจจุบันฉลองชัยอายุประมาณ 35 ป ไดแตงงานกับนางวัฒนไปเมื่อ 5 ปที่แลว  
มีบุตรชายดวยกัน 1 คนชื่อแชมป ตอนนี้ครอบครัวของฉลองชัยไดไปอยูที่จังหวัดกาฬสินธุ รับจาง 
อยูที่กระชังปลาเขื่อนลําปาว นานๆจะกลับมาเยี่ยมนางผาย แตก็โทรศัพทมาหา 3-4 เดือนตอครั้ง  
ใหเงินบางตามที่จะพอมีใหได และเงินกอนใหญที่ฉลองชัยใหนางผายคือเงินที่เอามาถมดิน 
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68

หมุน

35

ผายอําคา

4

สาย

ไมทราบขาวเลยต้ังแตแยกจากกันมาเปนเวลา 53 ปแลววาเปนอยางไร

เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง กินเตาแลวแพ

ฉลองชัย วัฒน

แชมป
อยูท่ี จ.กาฬสินธุ

ผังเครือญาติของนางผาย ดวงจันทร อายุ 68 ป

 
 

เดิมนางผายมีอาชีพรับจางทั่วไป และคาขายเล็กๆนอยๆ พออยูพอกิน แตตอนนี้ไมมีอาชีพ ได
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 300 บาทมาเปนคาใชจาย เชน ซื้อขาว เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ 
เปนตน ซึ่งนางผายบอกวาก็พออยูได เงินสวนนี้พึ่งจะไดเมื่อ 6-7 ปที่ผานมานี้ 

นางผายเริ่มรูวาตนเองเจ็บปวยเปนโรคเบาหวานเมื่อ 3-4 ปกอน ตอนนั้นมีอาการปวดตึบๆที่
บริเวณทายทอย ขึ้นไปศีรษะ ไดไปตรวจความดันโลหิตกับ อสม. แตก็ไมมีผิดปกติอะไร อาการเปนๆ
หายๆ นางผายจึงไปตรวจที่สถานีอนามัยตําบลคายบกหวาน พบวามีน้ําตาลในเลือดสูง แตไมมี
ความดันโลหิตสูง จึงไดถูกสงตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลหนองคาย และไดรับการตรวจ
วินิจฉัยยืนยันวาเปนเบาหวานและไดรับการรักษาดวยการใหกินยาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

นางผายไดดูแลตนเองโดยกินยาอยางตอเนื่อง ไปรับยาที่โรงพยาบาลหนองคายตลอดจนถึง
ปจจุบัน และเมื่อ 2 ปที่แลวก็ตรวจพบวาเปนความดันโลหิตสูงเพิ่มอีก โดยไมมีอาการผิดปกติอะไร
เลย แพทยจึงใหการรักษาดวยการใหยารักษาความดันโลหิตสูงดวย 

นางผายไมเคยขาดยาเบาหวานเลย กินขาวกับผักเปนหลัก และขณะพูดคุยกันนั้นนางผาย 
ไดบอกวา ตนเองไมไดทานยาความดันมาสามสี่วันแลว เพราะยาหมด ยังไมไดไปเอา คิดจะไปเอา
พรอมกับไปตรวจเบาหวานในอีก 2 สัปดาหขางหนา ตอนนี้ก็ไมรูสึกผิดปกติอะไร 

นอกจากนางผายจะไปตรวจที่โรงพยาบาลหนองคายเปนประจําแลว นางผายยังสนใจตนเอง
โดยเมื่อมีการมาตรวจคัดกรองเบาหวานในหมูบาน นางผายก็ไดมาตรวจดวย และครั้งลาสุดที่ตรวจ
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เบาหวานและความดันโลหิตก็ไดตรวจกับทีม อสม.ที่มาตรวจคัดกรองคนที่เส่ียงตอการเปนเบาหวาน
ดวย ซึ่งก็อยูในชวงดี 

นางผายบอกวาคนเปนเบาหวานจะทุกขในเรื่องการกิน เพราะตองเปลี่ยนตัวเองทั้งหมด เคย
ชอบกินอะไรก็ตองงด และทุกขของนางผายเองคือไมมีเงิน เดินไปไหนมาไหนลําบากเพราะตามอง
แทบไมเห็นแลว และดวยอายุมากก็มีอาการปวดเขา ทําใหทําอยูทํากินไมได ไมมีรายไดอื่น ทุกขที่
ตองอยูคนเดียวในสภาพที่เปนผูสูงอายุ ตามองไมคอยเห็น ไมมีคนดูแลในครอบครัวเพราะลูกชาย 
ไปอยูที่อื่น นานๆจะมาเยี่ยม  

นางผายเลาใหฟงวา ผูปวยเบาหวานจะตองไมหยุดนิ่ง ตองไปคุยกับคนอื่น จึงจะดี การที่ได
ทําอะไรจะทําใหรางกายแข็งแรง เปนการออกกําลังกาย การไปคุยกับคนอื่นจะทําใหคลายเครียด ซึ่ง
เปนประสบการณการดูแลตนเองของนางผายที่นางผายเชื่อวาทําใหตนเองมีสุขภาพอยางที่เห็นได 

 

“...มันตองไปคุยกับคนอื่น อันนี้ชวยเราไมใหเครียด ลืมส่ิงที่เรากําลังคิดอยู อยางคิดถึง
ลูก ไมมีเงินใช มานั่งอยูคนเดียวมันก็จะคิด แตตอนที่คุยกับคนอื่น มันจะลืมไปชั่วครู
ได มันก็ชวยได ตามองไมคอยเห็นหรอก แตก็ไปนะ ไปบานขางกันนี่แหละ...ทุกวันก็
กินขาวกับผัก กินขาวเจา...มีคนมาตะโกนถามแคนี้ก็ดีใจแลว อยางที่มาคุยดวยวันนี้ดี
ใจหลาย มันชื่นใจ มีเพื่อน มันดีกับเรา คนเปนเบาหวาน คนแก ก็อยากไดแคนี้
แหละ... น้ําตาลเคยขึ้นสามรอยนะ มันส่ันเลย เหนื่อยมาก ไมทําอะไรแตก็เหนื่อย 
บานขางๆกัน(ยายดํา)เขาขึ้นสี่รอยกวา อันนั้นช็อกเลย เราเห็นเราก็กลัว เราไมมีคนอยู
ดวยกลัวนอนแข็งตาย ก็เลยตองดูแลตัวเองใหดี ...ไดทํางานมันเหงื่อออก เดินตอนเชา 
ยกแขนยกขา ตองเอาใหเหงื่อออกนะ มันถึงจะดี...ตื่นเชามาก็หุงขาว ระหวางรอขาว
สุกก็ทํานั่นทํานี่ไป ยกแขงยกขา แลวก็ไปตักบาตร พระเดินมาที่หนาบานนี่แหละ ตัก
บาตรเสร็จก็กินขาว นั่งเลนที่ใตถุนบาน บางวันก็มีคนมานั่งเลนดวย สวนมากก็เปน
บายๆ เราก็เดินไปบานใกลๆนี้(ชี้ไปที่บานที่อยูตรงขามเยื้องกันเล็กนอย)เอาไมเทาสัก
ไป...” 

นางผาย ดวงจันทร หมู 11 ตําบลคายบกหวาน, 25 พฤษภาคม 2550 
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ทั้งนี้สามารถแสดงใหเห็นเสนทางชีวิตของนางผาย ไดดังนี้ 
 

 
 

1.1.3 กลุมเสี่ยง การเฝาระวังกลุมเสี่ยง นวัตกรรมนี้เนนกลุมประชากรที่เส่ียงตอ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพราะลงทุนนอยแตประสิทธิภาพมากกวาการตั้งรับดูแลเพียง
กลุมที่เปนแลว โดยกลุมเสี่ยงนี้สามารถจําแนกเปนสองกลุมตามการจําแนกของแกนนําคือ กลุม
เส่ียงธรรมดา และกลุมเสี่ยงสูง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  กลุมเสี่ยงธรรมดา  

ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะกลุมเส่ียงธรรมดา จะเปนกลุมที่ไดรับการคัดกรอง 
ดวยเกณฑการคัดกรองเบาหวานที่ไดจากเจาหนาที่สาธารณสุข ไดแก  

1) น้ําหนักเกินหรืออวน  
2) พอแมพี่นองมปีระวัติเปนเบาหวาน  
3) เคยมีเบาหวานตอนตั้งครรภ หรือคลอดลูกน้ําหนักเกิน 4 กิโลกรัม  
4) อาการตาพรามัว  ออนเพลีย ดื่มน้ํามาก และปสสาวะบอย  
5) อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป   

 

การดูแลเพื่อเฝาระวังกลุมนี้ แกนนําและแพทยมีกิจกรรมการดูแลเพื่อเฝาระวัง
ดังนี้คือ  

1) การคัดกรองเบื้องตนจาก อสม. แกนนํา  เพื่อใหมาตรวจระดับน้ําตาลที่
ศาลากลางบาน  หากมาไมได อสม.  ก็จะไปตรวจใหที่บาน  ก็จะมีการชั่ง

พ.ศ. 
2482 2484 

แมตาย 

ไปอยูกับปา 

2497

พ้ืนที่แหงแลง

ยายมาอยูบกหวาน 

2500 

แตงงาน

2546

มีอาการปวดทายทอย
สามีตาย 
เปนเบาหวาน 

ตรวจที่ สอ. 
สงตัววินิจฉัย รพ
 
ไดยารับประทาน.

2548

ความดันโลหิตสูง

รับยาที่โรงพยาบาล
หนองคาย 

2550

โครงการนวัตกรรม

ทีมแกนนําตรวจ 
ความดันโลหิต 
เบาหวานที่หมูบาน 

2502 

1st  ลูกชาย 

ประวัติชีวิตนางผาย ดวงจันทร อายุ 68 ป

2543

ตาเห็นนอยลง

ลูกชายแตงงาน
 ยายออก 
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น้ําหนัก วัดความดัน เจาะเลือด หากระดับน้ําตาลเกิน 126 mg % และ
ขณะเยี่ยมบาน พูดคุยใหคําแนะนํา  

2)  สงตัวมาตรวจระดับน้ําตาลตอท่ีสถานีอนามัยเพื่อยืนยัน  
3)  แพทยตรวจซ้ําและสงตอโรงพยาบาลหากระดับน้ําตาลสูงเพื่อวินิจฉัยจาก

โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง 
 

กรณีศึกษา คุณบุญถิ่น อายุ 47 ป  ชาวบานหมู 7 หมูบานคําโปงเปง  
คุณบุญถิ่นเดินเขามาขอวัดความดันและเจาะเลือดที่ศาลากลางบาน จึงไดสัมภาษณ ถึง

เหตุผลของการมาตรวจ คุณบญุถิ่นเลาวา 
 

“…ผมเห็นเขามาตรวจกัน ก็อยากรูวาตนเองเปนเบาหวานหรือไม ผลเบาหวานก็ปกติ 
แตหมอบอกวาผมความดันสูงเล็กนอยคือ รอยส่ีสิบเกาสิบ ตอนนี้ผมไมสูบบุหรี่แลว 
เมื่อกอนสูบวันละ 3 ซอง เดี๋ยวนี้เลิกมาได 10 กวาปแลว กาแฟก็ไมกิน เหลาก็ไมกิน 
ผมสังเกตตัวผมเหมือนกัน เมื่อกอนไปทํางานตัดออย เคยกินน้ําออยมากๆ กินแทนน้ํา 
เวลามีแผล สังเกตดูแผลจะเปนหนอง ผมเลยหยุดกิน แผลก็หาย…ผมวาคนที่ทํางานก็
จะไมเปน เพราะไดออกกําลังกาย สวนใหญจะเปนกับคนขี้ครานไมทํางาน นั่งๆนอนๆ 
มีแตกินกับนอน ก็จะเปนเบาหวานงาย…” 

บุญถิ่น ชาวบาน หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
 
 

กรณีศึกษา จํานง คําชอบ อายุ 61 ป ชาวบานหมู 7 หมูบานคําโปงเปง  
จํานง คําชอบ มีอาชีพขายของชํา ไมเคยมีประวัติเปนเบาหวานมากอน มาเจาะเบาหวานที่

ศาลากลางบานเมื่อตนเดือนเมษายน มีระดับน้ําตาล 170 mg% วันนี้ได 160 mg% 

ประวัติชีวิตจํานง แตงงานแลวสามีอาย ุ 72 ป ไมมีโรคประจําตัว มอีาชีพขายของชาํและ 
ทํานา  ในหมูบาน มีลูกทั้งหมด 5 คน ขณะนี้อาศัยอยูที่บานกับลูกชายคนเล็กอายุ 28 ป  

 

“…อาการนําที่ทําใหมาตรวจเลือดหาเบาหวานก็รูสึกวา มีอาการคอแหง เหนื่อยงาย 
เห็นชาวบานมาตรวจก็เลยมา ตอนแรกไมสนใจเทาไหร เพราะคิดวาไมเปนอะไร พอ
มาตรวจก็รูวาน้ําตาลสูงอยูเหมือนกัน ตัวเองก็เปนคนกินทุกอยางไมขะลําอะไร เขาก็
แนะนําใหงดหวาน งดเนื้อ งดมัน ก็สิลองดู มีเงินเปนแสนเปนลานก็ไมมีความหมาย 
ถาสุขภาพไมดี…” 

จํานง ชาวบานหมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
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กรณีศึกษา คุณอํานวย อายุ 54 ป ลูกชาย คนที่ 2 ของยายบุญมี ผูปวยเบาหวาน 
(กลุมเสี่ยง) 

คุณอํานวยมีรูปรางจัดอยูในประเภทอวน ปจจุบันแตงงานแลวมีลูกชาย 3 คน ลูกทั้งสามคน
แตงงานแลว มีหลาน 2 คน เกิดกับลูกชายคนเล็ก ปจจุบันอยูกับภรรยา แม และหลานคนโตที่เกิด 
กับลูกชายคนที่ 3  

คุณอํานวยมีประวัติปวยเปนโรคกระเพาะอักเสบ และปวดทอง เคยนอนโรงพยาบาล 2 ครั้ง 
หมอนัดตรวจเดือนละครั้ง แตไมไดไป  

 

“…หมอนัดตรวจเดือนละครั้ง ก็ไมคอยไดไปหรอก ไมมีอาการอะไร ไปก็รอนาน เสีย
เงินคารถ ไมมีเวลาดวย เพราะทุกๆวันตองตื่นตั้งแตตี 3 ทําไก ยางไก นึ่งขาว  และเอา
ไปขายที่ตลาดตอน 6 โมง ขายเสร็จ 9 โมง ก็กลับมาเตรียมไกตอ เตรียมไมปงไก หมัก
ไก เวลาวางก็ไมคอยวางถาไมทําอะไรก็นอนพัก ไมไดออกกําลังกายหรอก แคทํางาน
เหงื่อก็ออกแลว ผมเปนคนเหงื่อออกงาย…ก็พาแมไปรับยาเบาหวานที่โรงพยาบาล
หนองคายทุกเดือน ก็เสียเงินคารถทุกเดือน ไปก็รอนาน แตที่อนามัยไมมียาที่แมกิน ก็
ตองไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิม บางทีชาวบานคนอื่นเขาก็ไปโรงพยาบาลหนองคาย
เลย เพราะไปที่อนามัยก็ถูกสงไปโรงพยาบาลเหมือนเดิม อยากใหมียาที่อนามัย แต
ที่มาเจาะเลือดใหที่บานก็ดี …” 

 

ประวัติการเปนเบาหวาน 

เคยไดรับบริการการตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลจาก อสม. หมู 11  2 คร้ัง ผลเลือดอยูใน
เกณฑปกติ 

 

“...เร่ืองเบาหวานก็ยังไมเปน ไปตรวจเลือดผลก็ปกติ เร่ืองอวน ผมก็ไมคอยไดกินมาก 
มันอวนเอง กินปกติ ลูกแมอวนๆทุกคน…” 

    อํานวย ชาวบานหมู 11, 25 พฤษภาคม 2550 
 

กรณีศึกษา ยายบวย อายุ 52 ป หมู 11 ตาํบลคายบกหวาน 
ยายบวยเปนลูกสาวคนที่ 4 ของยายบุญมี แตงงานแลวแตสามีไมทราบหายไปไหน มีลูกสาว 

3 คน  ปจจุบันอาศัยอยูกับลูกสาวคนโตซึ่งแตงงานแลว  ลูกสาวมีอาชีพทํากับขาวสําเร็จรูปขายที่
ตลาด มีหลานชายและหลานสาว 2 คน 
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ยายบวยมีรูปรางจัดอยูในประเภทอวนมากเชนเดียวกับคุณอํานวย ไดรับการเจาะเลือดหา
ระดับน้ําตาลพบวามีระดับน้ําตาลสูง =144 mg% อสม. จึงใหไปสงตัวและแนะนําใหไปเจาะเลือดที่
อนามัย 

ยายบวยไดเลาถึงกิจวัตรประจําวันวา 
 
“...อยูบาน ก็ชวยดูแลหลาน บางทีก็ปนจักรยานไปเลนที่ทุงนา เวลาปวดเขา ถาไดปน
จักรยานก็รูสึกวาหายปวดเขา…อสม. มาเจาะเลือดใหก็รูสึกดี เขาก็แนะนําไมใหกิน
ขนมหวาน กินอาหารมัน อยางอาหารมันก็ไมกินหรอกเวลากินหมูก็กินแตเนื้อแดง ไม
กินหมูสามชั้น ไมใหกินขนมก็ไมกิน เวลาเหนื่อยก็กินโคก กินชาเย็น ก็รูสึกสดชื่นมีแรง
ขึ้น ชอบกินโคก หลานก็ชอบกิน เวลาเลิกโรงเรียน ก็ขอเงินไปซื้อโคก ก็เลยกินกับ
หลานดวย…กินขาวเชาก็กินตอนเกือบ 10 โมง อยางวันนี้ก็กินออมเนื้อ กินขาวเหนียว 
ผลไมก็กินเงาะ กินสมเขียวหวาน ลูกซื้อมาให ขาวเที่ยงก็กิน บายสองโมง สวนขาว
เย็นก็กินทุม สองทุม…แตคราวนี้ถารูวากินโคกไมดี ก็จะไมกินแลว ไมรูวากินไมได ถา
มีคนมาบอกมาคุยนานๆก็ดีนะ จะไดรูจริงๆ ที่ผานมามีแตมาเจาะเลือด แลวใหใบไป
เจาะที่อนามัย ก็บอกเรื่องกินอยูแตไมบอกละเอียดอยางนี้ ก็ไมรู…..” 

 ยายบวย หมู 11 ตําบลคายบกหวาน, 25 พฤษภาคม 2550 
  

2 กลุมเสี่ยงสูง   
คือ 1) กลุมที่มีผลการเจาะน้ําตาล คาระดับน้ําตาลสูงมากกวา 126 mg ขึ้นไป 

และผูเส่ียงตอความดันโลหิตสูงคือ  ผูที่มีคาความดันโลหิตมากกวา 140/90 mmHg  กลุมนี้ไดรับ
บริการจากแกนนําและแพทย ดังนี้ 

2.1) ติดตาม คัดกรอง เจาะเลือดปลายนิ้ว ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดัน
โลหิต จากกลุมแกนนํา  

2.2) ไดรับการแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารลดของหวาน ลดอาหารมัน 
อาหารเค็ม  

2.3) สงตอไปตรวจซ้ําที่อนามัย ถาตรวจพบวาระดับบนํ้าตาล > 126 mg%  

2.4) แพทยที่ศูนยแพทยชุมชนหรืออนามัยจะเขียนใบสงตอไปยังคลินิก
เบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย  
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ตัวอยางกรณีศึกษากลุมเสี่ยงสูง  
กรณีศึกษา นางดํา ธรรมเสน อายุ 69 ป 
นางดําเปนคนคายบกหวานโดยกําเนิด นามสกุลเดิม นอยตะวิ  อยูบานเลขที่ 124 ม.11 

ตําบลคายบกหวาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม อาชีพของครอบครัวเดิมและครอบครัวปจจุบันคือทํานา 
นางดําจบการศึกษา ป.4 พออานออกและเขียนได 

นางดําเปนบุตรคนที่ 6 ของครอบครัว มีพี่ 5 คน นองอีก 1 คน และนางดําไดแตงงานกับนาย
สมควร แลวก็มีบุตรดวยกัน 4 คน ปจจุบันนางดําอาศัยอยูกับสามี นายสุพิศ ที่เปนบุตรคนที่สาว 
ภรรยาของนายสุพิศ และลูกของนายสุพิศอีก 1 คน  ดังแสดงใหเห็นดังผังเครือญาติ ดังนี้ 

 

69

สมควร

1

ดําสมบูรณ

45

มัง

โรคตับ

เบาหวาน-
ปวดสันหลัง หัวใจโต

วิจิตร

โชคชัย

บุญชวย

....

ผังเครือญาติของนางดํา ธรรมเสน อายุ 69 ป

คําหมุน
....

อวน
....

76

คํา

มะ

....

....

2 3 6 4 5 7

โรคตับ

โรคตับ

สมจิตร สุนทร

นํ้าเพชร

หนูเกตุ

มณีวรรณทอง

สุพจน

46 49

2826

8 ด

43

ม่ิง

สุพิศ

43

ทูน

....

อุทิศบังอร

หน.สอ.

บุญสวน

เน้ืองอกมดลูก-ผาตัดแลว

กทม.

บานเลขท่ี 180 ม. 11

ทอง
26

บานเลขท่ี  ม. 11

บานเลขท่ี 124 ม. 11

 
 

ในป 2546 ทางสถานีอนามัยไดออกมาตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง(40 ปขึ้นไป) แตไมพบผิด 
ปกติอะไร ตอมานางดําเริ่มมีอาการปวดทายทอยแลวมึนขึ้นไปที่หัว เปนพอรําคาญ ไมไดไปตรวจที่
ไหน และตอมาเมื่อมีการเขามาคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอีกในป 2548 จึงตรวจ
พบวาตนเองมีน้ําตาลสูง และไดทําหนังสือสงตอเพื่อใหไปรับการตรวจวินิฉัยโรคที่สถานีอนามัย  แต
นางดําไมไดไปตรวจที่นั่น กลับไปท่ีคลินิกแพทยแทน ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน ไดไปรับ 
การรักษาตอเนื่อง  

นางดําพยายามดูแลตนเองตามที่ไดรับคําแนะนํา แตก็ทําไมคอยได ในชวงตนป 2550 เกิด
ภาวะช็อกจากน้ําตาลในเลือดสูง ญาติไดพาไปหาหมอที่คลินิกที่รักษาประจํา ไดรับการรักษาแลว 
ใหกลับบาน 
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นางดําไมคอยไดทําอะไรในแตละวัน ลูกๆไมอยากใหทําแลว นาก็มีลูกชายทําให ไมคอยได
เดินไปคุยกะใครเลย อยูแตที่บานของตนเอง 

ทั้งนี้สามารถแสดงเปนเสนทางชีวิตไดดังนี้ 
 

25482481 2546

โครงการตรวจ
คดักรองเบาหวาน

อสม.มาตรวจ
ไมพบเบาหวาน

เปนเบาหวาน

อสม.สงไป สอ.
แตไปคลินิก
รับยาคลินิกตลอด

โครงการตรวจ
คดักรองเบาหวาน

2550

ชอค
น้ําตาลสูง

รักษาคลินิก

โครงการนวัตกรรม

อสม เยี่ยม
เจาะน้ําตาล 336mg
สงตวัไป สอ
สงตวั รพ.

ประวตัิชวีตินางดํา ธรรมเสน อายุ 69 ป 

 
 

“…ลุงจักร แกอายุ 40 ป มแีมเปนเบาหวาน แกกินเหลา และพักผอนนอย ตอนไป
เยี่ยมแกบอกวา แกรูสึกแนนหนาอก เหนื่อยงาย กินน้ํามาก หัวใจหววิ เยี่ยมบอย พอ 
อสม. ไปเยี่ยมก็ใหไปตรวจ มนี้ําตาล 336 เปอรเซ็นต ตอนแรกๆไปบอกใหแกไปตรวจ 
แกบอกไมมีเวลา ก็เลยไปตรวจใหที่บานกพ็บน้ําตาลสูงนี่แหละ จึงเขียนใบสงตัวให 
แกไปตรวจที่อนามยั อนามัยก็เลยสงตอไปรับยาที่โรงพยาบาลหนองคาย…” 

 ดวงใจ แกนนาํหมู 7 หมูบานคําโปงเปง, 24 พฤษภาคม 2550 
 

“...ญาติ เปนเบาหวานดวย ก็ชวยแนะนําเขา เร่ืองกิน เร่ืองออกกําลังกาย แตแกก็ไม
คอยปฏิบัต ิ และแกกินเหลาดวย เลยคุมน้ําตาลไมได เดี๋ยวนี้ตองไปเอายาที่
โรงพยาบาล…” 

       สุภาวดี อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
 

จากการสัมภาษณกลุมเสี่ยงสูงที่ตอมาเปนผูปวยเบาหวาน และสัมภาษณแกนนําคัดกรอง
เบาหวานในหมู 7 ไดสะทอนใหเห็นถึงผลของการคัดกรองเบาหวานในกลุมเส่ียงและพบวาเปนระดับ
น้ําตาลถุงระดับเปนเบาหวาน คนกลุมนี้จะไดรับการสงตอไปยังศูนยสุขภาพชุมชนเพื่อตรวจสอบซ้ํา 
ใหคําแนะนําการสงตอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย และการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง สงผลทํา
ใหกลุมเสี่ยงไดรับการดูแลอยางทันทวงที ลดความรุนแรงของโรคลงได 
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1.2   แกนนําเบาหวาน  เปนกลุมดูแล/เฝาระวัง/ปองกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
ในหมูบาน  

1.2.1 คุณสมบัติแกนนําเบาหวาน 

คุณสมบัติของแกนนําคือ 1) ผูที่มีจิตอาสา 2) เคยเปน อสม. มีประสบการณ
การทํางานกับเจาหนาที่สาธารณสุข 3) เสียสละ 4) ผานการเพิ่มพูนความรู เร่ืองการใหการดูแลโดย
เจาหนาที่สาธารณสุขใหการอบรม และฝกฝน  

 

“…ขั้นแรกก็จะมีการคัดเลือกแกนนํา  โดยคัดเลือกจากกลุม อสม. ที่ทํางานรวมกับ
สถานีอนามัยอยูแลว อยางกลุม 7 บานคําโปงเปง ก็มี อสม.แกนนําทั้งหมด 12 คน 
เปน อสม. ใหม 5 คน นอกนั้นเปนคนเกา อสม. ก็ใหความรวมมือดี โดยเฉพาะ หมู 7 

work มาก รวมตัวกันไดดี สวนที่รวมตัวกันยังไมไดดีนัก ไดแก หมู 8 กับหมู 12 และ
ขณะนี้ไดดําเนินการครอบคลุม 5 หมูแลว ไดแก หมู 7 หมู 11 หมู 6 หมู 10 หมู  
13…” 

 คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน, 
24 พฤษภาคม 2550 

 

“...เราทําดวยความสมัครใจ ไดชวยชาวบาน อยากมีความรูและประสบการณ หมอให
เร่ิมทํางานหาคนไขที่มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน แตเดิมเขาใหตรวจลูกน้ํายุงลาย 
ใสทรายอะเบต แลวใหไปฝกที่สถานีอนามัย 2 วัน ฝกเจาะเลือด วัดความดันฯ รูสึก
ตื่นเตนกลัวจะทําไมเปน เพราะเราไมเคย ครั้งแรก ๆ ทําไมคลองตอมาก็คลองขึ้น…

แรก ๆ ชาวบานเขาไมเชื่อบอกวาจะตรวจเบาหวานไดหรือ เพราะวาสวนใหญจะเปน
หมอที่ตรวจได พอดีหมอที่อนามัยมาชวยแนะนํา…สมัครเปน อสม. ใครอยากทํางาน
นี้ (แกนนําเบาหวาน) ก็ไปสมัครที่อนามัย แลวไปฝกตรวจเลือด ตรวจความดันฯ ให
เปนกอน ที่แรกมีปญหา ชาวบานเขาไมเชื่อถือ เพราะเปนคนบานเดียวกันจะมาทํา
อะไรใหกันได พอเราทําไปเร่ือย ๆ ก็เร่ิมมั่นใจถามีปญหาก็โทรศัพทไปหาพี่เล้ียงที่
อนามัย…” 

 กลุมแกนนําบานหวาน หมู 7 บานคําโปงเปง, 24 พฤษภาคม 2550  
 

1.2.2  ที่มาของแกนนําและการปฏิบัติ  ดังนี้   
1) อสม. และผูอาสา จะผานการคัดเลือก ผานเวทีประชาคม โดย ชาวบาน 

ผูปวย หรือกลุมเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่ ติดตามคัดกรองกลุมประชากรเปาหมาย เส่ียงโรคเบาหวานความ
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ดันโลหิตสูง โดย การซักประวัติ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิตสูง  เจาะเลือดปลายนิ้ว ให
คําแนะนํา สงตอในรายที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูง และสงผลการคัดกรองกับเจาหนาที่  

2)  แกนนําได พัฒนาศักยภาพโดย เจาหนาที่สาธารณสุขใชวิธีการ 
• อบรมความรูเร่ืองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
• ฝกฝนทักษะวิธีการคัดกรอง โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดัน
โลหิต และเจาะเลือดปลายนิ้ว 

• ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ในหมูบาน  
• สรุปการเรียนรู โดยเจาหนาที่สาธารณสุข ประชุมหลังการปฏบิัติงานเพื่อ
ระดมสมอง พฒันาการทํางานและเรียนรูอยางตอเนื่อง      

 

1.2.3 ผลลัพธเชิงประจักษ จากการทํางานของแกนนํา นวัตกรรม มดีังนี้ 
1. ความภาคภมูิใจของแกนนําเบาหวาน 

2. สามารถดูแล ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไดทันเวลา  
3. มีกําลังใจทีจ่ะปฏบิัติงานตอไป ดังคําบอกเลาของแกนนําดังนี้ 

  

“…รูสึกภูมิใจและชาวบานเขาจะดีใจดวยนะ เห็นเราไปถึงบาน ไปตรวจเบาหวาน 
ความดันฯ ใหเขา เรามีความสุขแลวเราก็มีกําลังใจที่จะทําตอ ทําไปเรื่อย ๆ…ตอนนี้
เราก็รูแลววาใครเปนเบาหวานในหมูบานเรา แตกอนเราไมรูคนนี้เปนเบาหวาน เราจะ
ไปชวยใหคําแนะนําได เรารูปญหาของแตละคน…เดี๋ยวนี้ชาวบานเขาสนใจมาก บาง
คนบอกวาเมื่อไหรจะตรวจเบาหวานที่เขามาจากทํางาน เพราะวาคนที่เขาเคยตรวจ
แลว บางคนเขารูวาเขามีความเสี่ยงอยูแลว เขาจะนัดให อสม.ไปตรวจพรุงนี้นะเขาก็
มาตรวจที่บานเรา เราก็มาเอาเครื่องมือท่ีศาลามาตรวจให…” 

   แกนนําเบาหวาน หมู 7 บานคําโปงเปง, 24 พฤษภาคม 2550 
 

“…ตอนแรกชาวบานก็ไมมั่นใจหรอก เพราะเปนแค อสม. แตพอไปตรวจกับคุณหมอ 
ที่สถานีอนามัย ผลมันตรงกัน ตอนนี้ก็เร่ิมเชื่อ และใหความรวมมือดี บอกใหมาตรวจ 
ก็มาตามนัด...” 

วิเชียร แสงกลา อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
 

“...ก็ภูมิใจนะ เปนแกนนําเบาหวาน วัดความดันเปน เจาะเลือดเปน ทําใหชาวบาน
รูจักหลีกเลี่ยงเบาหวาน  ตอนนี้ชาวบานใหความรวมมือดี เขาเชื่อ เพราะเขามาตาม
นัดทุกครั้ง...” 

จํานง อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
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“…เราใหพวกที่หายแลว พูดใหคนเปนใหมฟง จัดอาทิตยละครั้ง ชาวบานบอกวาอุนใจ
ที่มีหมออนามัยใกลบาน จนชาวบานเรียกวา “หมอ อสม.”...พวกอยูไกลๆ ไมเคย
พบวา มี อสม. ไปหาที่บานเลย จนเราลงไปตรวจ เขาก็ดีใจ….เวลาไปเยี่ยมบาน เราก็
ไปสังเกตอาการ ถามอาการ ไปกินขาวดวย ก็ดูวาเขากินไหว กินเค็ม กินมันไหม ก็
บอกใหเขางดหวาน งดมัน งดเค็ม แตที่กินมาก็กินพอดี…ชาวบานพึงพอใจวาดี มี 
แกนนํามาตรวจสุขภาพให แตไมมียาเทานั้นแหละ บางทีเขาก็ขอยา ก็บอกใหไปขอ
หมอที่อนามัย…..” 

  สุภาวดี อสม. หมู 7, 24 พฤษภาคม 2550 
 

“…ทําหนาที่เจาะเลือด ชั่งน้ําหนัก ลงบันทึกคาที่ไดในสมุด และแจกกระดาษที่บอก
แนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเปนเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถาคนที่มี
คาน้ําตาลเกินคามาตรฐาน ถือวาเปนกลุมเส่ียง จะนัดใหมาตรวจซ้ําหลังจากนี้อีกหนึ่ง
สัปดาห ใหงดน้ําและอาหารหลังเที่ยงคืน กอนวันที่มาตรวจ ถาเขาไมมาตามนัดก็จะ
ตามไปตรวจใหที่บาน เทาที่ผานมาก็ไดรับความรวมมือดี...คนที่มาตรวจไมไดมักเปน
ผูสูงอายุที่ไมมีลูกหลานพามา บานอยูไกลจากจุดที่นัดตรวจมากๆ บางคนบานอยู
กลางทุงก็มี บางคนก็มีงานประจําที่ตองทํา เชน สานกระติ๊บขาว ซึ่งทํากันเยอะใน
หมูบานนี้ กลัวเสียเวลาเลยทิ้งงานตัวเองมาไมได คนเหลานี้เราตองไปตรวจใหถึงที่เลย 
พอ อสม.ไปตรวจให เขาจะดีใจมาก เหมือนมีลูกหลานมาเยี่ยม ใหความรวมมือใน
การตรวจดี เพราะจริงๆ แลวทุกคนก็อยากดูแลตัวเองไมใหเปนโรค คนที่อยูในกลุม
เส่ียงและควบคุมโรคไมได มักเปนพวกที่ชอบตามใจปาก ไมออกกําลังกาย...อยาก
ชวยใหชาวบานอยูดี กินดี บานของตัวเองก็อยูไมไกลจากสถานีอนามัย มาชวยทํางาน
ก็มาสะดวก เมื่อกอนตอนมาเปนใหมๆ ก็ทํางานเกี่ยวกับการกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย การ
ปองกันโรคไขเลือดออก ชวยหมออนามัยเวลาออกเยี่ยมบาน ไปแนะนะการปฏิบัติตัว
ที่ถูกตองใหชาวบาน เปน อสม.ก็ดี ไดความรู อยางเชนการทําเรื่องเบาหวานในชุมชน 
ก็ทําใหเราอยากรู อยากเห็น ไดเรียนรูจากจากคนที่ เขาเปนโรคนี้ เพราะเขามี
ประสบการณ เขามาเลาใหฟง…เวลาที่จะมีการตรวจเบาหวาน ทางอนามัยจะนัดมา
ทางผูใหญบาน หรือ อสม. จากนั้นผูใหญบานก็จะประกาศเสียงตามสายในการนัด
หมายเวลา สถานที่ ตรวจกันเดือนละครั้ง สวนจะเปนวันที่เทาไหรถึงเหมาะ จะใชเวลา
ที่ทางหมออนามัยสะดวก เพราะหมออนามัยตองมาเปนพี่เล้ียงใหในวันที่มีการตรวจ 
เวลาที่ อสม. ใหผูมารับบริการ เกิดความไมเขาใจในการปฏิบัติ ก็จะถามหมออนามัย
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ที่เปนพี่เล้ียง ตอนนี้มีกลุมเสี่ยงที่มาตรวจประมาณ 40-50 คน สวนใหญเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย เพราะผูหญิงมักอวน มากกวาผูชาย เวลาที่แนะนําใหลดน้ําหนัก บาง
คนก็ทํา บางคนก็บอกวาเขาทําไมได บางคนก็บอกวาขอตายอวนดีกวาตายผอม เชน 
มีคนแกในหมูบานคนหนึ่งเปนโรคเบาหวาน น้ําหนักขึ้น และมีคาน้ําตาล 400 กวา คุม
ไมไดเลย เพราะแกตามใจปาก อยากตายอวนไมอยากตายผอม ตอนนี้ยายมี
ภาวะแทรกซอนจากโรค มีแผลที่เทา ตองไปนอนที่ รพ.หนองคาย...” 

การสัมภาษณ   อมส.แกนนาํ  นางทองใส พรมเขจร  อายุ 46 ป  
(เปน อสม. 2 ป)             

  

“ …มีคนที่รวมกันทํางานหลายคน คือ อสม.แกนนํา  เปนคนสํารวจ คัดกรอง คนที่
เส่ียงตอการเปนเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมออนามัย เปนพี่เล้ียง แนะนําในสิ่ง
ที่ทําไมได อบต. เปนกรรมการในการดูแลสถานที่ สมาชิก อบต.บางคนก็เปนกลุมเส่ียง
ที่มารับบริการ ผูใหญบาน มาประชุมรวมวางแผนการทํางาน นัดหมายลูกบานใหเวลา
ที่ตรวจเสร็จแลว ลงบันทึก ถามีความเสี่ยง ที่เปนโรคนี้จะสงตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล 
เพื่อรับยามากิน แตมีปญหาเรื่องรถที่พาไป บางครั้งก็ตองใชรถของผูปวย หรือรถของ 
อสม. ถาเปนหลายๆคนก็นั่งรถปคอัพไปดวยกัน ถาไมมีรถของใครเลย ก็โทรบอกหมอ
ที่อนามัยใหเอารถฉุกเฉินมารับ บางคนไมมีญาติพาไป อสม.ก็ไปดวย ดูแลแทนญาติ 
เฉลี่ยแลวหนึ่งเดือน จะเจอคนที่เปนกลุมเส่ียงประมาณ 2 คน บางทีไปคนหาตามบาน 
เจอคนที่อายุนอยกวา 40 ป แตมีลักษณะความเสี่ยง เชน อวน มีกรรมพันธุเปน
เบาหวาน ก็เจาะเลือดตรวจใหดวย แตสวนใหญก็จะเจอในคนที่อายุ 40 ป ขึ้นไป 
ตอนนี้เจออายุต่ําสุด คือ 40 ป พอดี เปนผูชาย ชื่อ จักรินทร  พันธศรี  มีอาการเหนื่อย 
ผอมลง ใจหวิวๆ ทํางานขับรถบรรทุกดิน ไมมีเวลามาตรวจตามนัด เลยไปตรวจใหที่
บาน ครั้งแรกคาน้ําตาล 336  ครั้งที่ 2  334 คร้ังที่ 3  200 กวา (คุณสุภาวดี จําไมได) 
ตอนนี้ใหไปตรวจที่โรงพยาบาลแลว ไดยามากิน ยังไมไดไปติดตามยี่ยม ไมรูวากินยา
แลวอาการดีขึ้นหรือเปลาวันนี้ก็เร่ิมงานกันตั้งแตเชา นั่งรอคนมารับบริการไปจนถึง
เที่ยงถึงเลิก จากนั้นก็จะเช็ควาใครมา ไมมาบาง คนที่ไมมา ตอนบายก็จะตามไปตรวจ
ใหที่บาน  บางทีเวลาไปที่บานชาวบานมักถามวามียามาแจกหรือเปลา เขาอยากไดยา
แกปวด เพราะใชบอย มาอนามัยก็มายาก เลยอยากใหเอายามาใหดวย ตอนแรกๆ
กอนมาทํางานนี้ ก็ไดไปอบรมที่อนามัย ใหมก็ใชเครื่องมือพวกนี้ไมเปน พอทําไป
เร่ือยๆ และชอบทํา ก็จะเปน แรกๆ ชาวบานพอเห็นเปน อสม.ทําเขาไมคอยเชื่อวาทํา
ได พอเห็นวา อสม.แนะนํา ใหความรูเร่ืองโรคได แสดงวา อสม.มีความรู เขาเลยเชื่อ
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วาทําได เพราะวาเปนคนมีความรู ตอนนี้ทุกคนก็เขาใจดี ยอมใหทํากอนทํางานก็จะมี
การประชุม วางแผนงาน ทุกคนที่ทํางานดวยกัน แกนนํา หมออนามัยก็จะมาบอก มา
คุยวาเราจะทํางานกันอยางไร หลังจากนั้น อสม. ก็จะเปนคนเก็บรวบรวมขอมูล เดิน
สํารวจกันทั้งหมูบาน  จนกวาจะไดขอมูลมา...” 

สัมภาษณ นางสุภาวดี  ใจชวง อายุ 27 ป (เปน อสม. 1 ป)                              
 

“...ไดไปรวมกับหมออนามัย มีหนังสือเชิญมาใหรวมประชุม ประชุมกันไปแลว 4 คร้ัง 
ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อที่อนามัยแจงมาวาคนที่อายุ 40 ป ขึ้นไปมีกี่คน นั้น ยังอยู
ครบหรือเปลา มีใครยายไปอยูที่อื่น ตาย หรือ ทํางานตางประเทศหรือเปลา คร้ังที่ 2 

ประชุมเพื่อนัดวันที่จะลงหมูบานคัดกรอง เบาหวาน ความดัน ทั้งหมูบาน คร้ังที่ 3 ลง
พื้นที่ คัดกรองทั้งหมูบาน ครั้งที่ 4 ตรวจซ้ําคนที่เปนกลุมเส่ียง ที่พบในการคัดกรองรอบ
แรก ครั้งที่ 5 เอาผลคัดกรองที่ไดไปประชุมที่สถานีอนามัย เพื่อดูผลรวมกันวา ถาผล
เปนอยางนี้ เราจะทําอยางไรดี (ยังไมไดทํา รอทางหมออนามัยนัดหมาย) รูสึกพอใจ 
ทําแลว สวนรวมมีความสุขและเปนโครงการดีมากๆ แตกอนไมมีโอกาสทําแบบนี้ บอก
ชาวบาน รณรงค เร่ืองนั้นเรื่องนี้ ไดแคทําเรื่องแจกทรายอะเบท ลูกน้ํายุงลาย มี
โครงการนี้ทําให อสม. มีสวนรวมมากขึ้น ภูมิใจที่เจาะเลือดได วัดความดันได ทําเปน 
ออกวัดเอง สนุกสนานเวลาไดมาทํางาน เรียกกันวาคุณหมอๆ เปนหมอ อสม. ใน
หมูบานมีอยู 2 คน ที่ไมเชื่อ ไมใหตรวจ แลวแตเขาไปใหโรงพยาบาลตรวจก็ได อสม.
เปนคนอาสามาทํางาน ไมใชหมอ มันก็ตองมีผิดบาง ถูกบาง ก็คงไมเปนอะไรหรอก  
ใครไมตองการตรวจจะไปโรงพยาบาลก็ได แลวแตสะดวก หลายคนก็หลากหลาย
ความคิด บังคับกันไมได ถาไปตรวจที่อื่นมา ก็ไปถามผลวาเปนอยางไรบาง ก็รูผล
เหมือนกัน…” 

สัมภาษณผูใหญบาน (เปนประธาน อสม.) 
 

2. ประเด็นปญหาสุขภาพและความตองการการดูแลในพื้นที ่  
จากขอมูลปญหาสุขภาพในพื้นที่สามารถวิเคราะหประเด็นความตองการการดูแลสุขภาพ 

ของผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งแบงตามลักษณะการเจ็บปวย คือ กลุมเส่ียง กลุม
เจ็บปวย กลุมที่มีภาวะแทรกซอน กลุมตองการการดูแลระยะสุดทาย ซึ่งสภาพปญหาของพื้นที่ 
พบวา โรคเบาหวานเปนปญหาการเจ็บปวยที่สําคัญและกําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้น จากขอมูล ศูนย
สุขภาพชุมชนคายบกหวาน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 6,747 คน กลุมเปาหมายอายุ 40 ป จํานวน 

1,617 คน 2545-2546 พบผูปวยเบาหวานรายเกาจํานวน 109 คน ผูปวยความดันโลหิตสูงจํานวน 



 
174 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

68 คน พบวาสองปตอมาจํานวนผูปวยเบาหวานเพิ่มขึ้น 18 คน ผูปวยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น 10 

คน ผูปวยเบาหวานมีภาวะแทรกซอน รอยละ 11 ผูปวยความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซอนรอยละ 4 

และมีผูตายจากทั้งสองโรค 5 ราย ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

“...พบปญหาที่เกิดขึ้นในกลุมผูปวยเบาหวานที่มาตรวจตามนัดที่สถานีอนามัย ไดแก 
ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาลไมได พบภาวะแทรกซอน ไดแก ตาบอดมากขึ้น ไตเสื่อม
มากขึ้น เทาเปนแผลมากขึ้น…ในสวนหนึ่งพบวา ผูปวยเบาหวานมักหายาสมุนไพร 
หรืออาหารเสริมมารับประทาน ไดแก โสมเกาหลี สมุนไพรหมอกไมวาย ใบแปะกวย 
เปนตน…..” 

คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน, 
24 พฤษภาคม 2550 

 

ตารางที ่2  ความตองการดานสุขภาพและการดูแลที่ไดรับ 
 

กลุม ความตองการ การดูแล กิจกรรมนวัตกรรมที่
สามารถตอบสนองได 

กิจกรรมที่ยังตองการการ
ตอบสนอง 

กลุมเส่ียง การปองกัน การเฝาระวัง การวัดความดันโลหิต 

การเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว 
การเฝาระวังอาการผิดปกติ
อาการนํา อาการแสดงของ
โรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสูง 

 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และการออกกําลังกาย 

 สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ 

 ส่ิงแวดลอมเร่ืองอาหารและ
การออกกําลังกาย 

 ลดภาวะคุกคามสุขภาพ  การจัดการเรื่องอาหารใน
ครอบครัวและชุมชน และการ
จัดการเพื่อการออกกําลังกาย
ของคนในชุมชน 

กลุมปวย 

 
 

เฝาระวัง 
การดูแลตอเนื่อง 
ปองกันภาวะแทรกซอน 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การวัดความดันโลหิต 

การเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว 
การเฝาระวังอาการผิดปกติ
อาการนํา อาการแสดงของ
โรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสูงการปองกัน
ภาวะแทรกซอนตางๆ  
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กลุม ความตองการ การดูแล กิจกรรมนวัตกรรมที่
สามารถตอบสนองได 

กิจกรรมที่ยังตองการการ
ตอบสนอง 

การสังเกตอาการน้ําตาลต่ํา
และสูง 
การปฐมพยาบาลการชวย
ตนเองเบื้องตน 

กลุมมี
ภาวะ 
แทรกซอน 

 

การเฝาระวัง 
การดูแลตอเนื่อง 
การฟนฟูสภาพและ
ปองกันภาวะแทรกซอน 

การวัดความดันโลหิตสูง 
การเจาะเลือดปลายนิ้ว 

การดูแลตอเนื่อง 
การดูแลลดภาวะแทรกซอน
และปองกันการเส่ือมของ
อวัยวะและปองกันและลด
ความรุนแรงของโรค 

การฟนฟูสภาพ 

เสริมศักยภาพครอบครัวเพื่อ
การดูแลผูปวย 

กลุมระยะ
สุดทาย 

การดูแลระยะสุดทาย 

การดูแลครอบครัวสัวสดิ
การสังคม 

 การดูแลดานเศษฐกิจรายไดใน
ครอบครัว 
การดูแลญาติและครอบครัว 
และเสริมศักยภาพเพื่อการตาย
อยางสมศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  
ดูแลดานสวัสดิการสังคมกับ
ครอบครัวผูปวย 

 

3. กระบวนการสรางเปาหมายรวม 
กระบวนการปฏิบัติการนวัตกรรมนี้มีการสรางเปาหมายรวม คือ 

3.1  การใชขอมูล  ใชขอมูลยอนหลังจากการทํางานประจําของเจาหนาที่สาธารณสุขเชน 
พ.ศ.2547 ผลการคัดกรอง ครอบคลุม รอยละ 90.41 ป พ.ศ.2548 และ 2549 พบวาลดลง เปน  
รอยละ 82 และรอยละ 83 ตามลําดับ และขอมูลจํานวนผูปวยโรคเบาหวานในป พ.ศ.2549 พบวา
มากถึง 106 คน โรคความดันโลหิตสูงจํานวน 67 คน  2) ใชประสบการณผูปวยโรคเบาหวานใน
ชุมชน เลาเรื่องการอยูกับเบาหวาน ใหกับชาวบาน และ 3) ขอมูลจากการเห็นผูปวยไปแออัดที่
โรงพยาบาล จํานวนมาก  



 
176 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

3.2 การใชเวทีประชาคม ในขั้นตอนการสรางเปาหมายรวมมีตั้งแตขั้นตอนของใหชาวบาน
ยอมรับสถานการณปญหาโรค และหาคนดูแล โดยชาวบาน ผูปวย และกลุมเส่ีย คัดเลือกแกนนํา  
ซึ่งแกนนําที่เขามาสวนใหญเปนกลุมที่มีประสบการณการทํางานกับเจาหนาที่สาธารณสุข และ 
การดําเนินงานตามความขอตกลงของแกนนําในการกําหนดกิจกรรมเฝาระวัง ปองกันเบาหวานของ
ชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 

“...ขั้นแรกก็จะมีการคัดเลือกแกนนํา โดยคัดเลือกจากกลุมอสม. ที่ทํางานรวมกับ 
สถานีอนามัยอยูแลว อยางกลุม 7 บานคําโปงเปง ก็มี อสม.แกนนําทั้งหมด 12 คน 
เปน อสม. ใหม 5 คน นอกนั้นเปนคนเกา อสม. ก็ใหความรวมมือดี โดยเฉพาะ หมู 7 

work มาก รวมตัวกันไดดี สวนที่รวมตัวกันยังไมไดดีนัก ไดแก หมู 8 กับหมู 12 และ
ขณะนี้ไดดําเนินการครอบคลุม 5 หมูแลว ไดแก หมู 7 หมู 11 หมู  6 หมู 10 หมู 13 

ตอมาไดมีการจัดอบรมใหความรูเร่ืองเบาหวาน และฝกทักษะการคัดกรองเบาหวาน 
ฝกเจาะเลือดปลายนิ้ว ฝกวัดความดัน โดยมีเจาหนาที่สถานีอนามัยเปนวิทยากร และ
เปนพี่เล้ียง จัดเวทีประชุมชาวบาน 2 ครั้ง ครั้งแรก เปนการจัดประชุมสะทอนถึง
ปญหาสภาวะสุขภาพของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งการประชุมคร้ังนี้ 
ประกอบดวย ชาวบาน ผูนําชุมชน อบต. อสม. และนําเสนอแผนงานโครงการคัดกรอง
เบาหวานใหทราบ และหลังจากนั้นไดให อสม. รวบรวมขอมูลกลุมเส่ียงเพื่อติดตามให
มาคัดกรองภาวะเบาหวาน หลังจากนั้น ไดจัดเวทีประชุมชาวบานครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการคัดกรอง เชนในกรณีหมู 7 ในจัดทําโครงการเสร็จส้ินแลว อยูใน
ระหวางการติดตามประเมินผล ...การคัดกรองกลุมเส่ียงยังไมครอบคลุม เนื่องจาก
พบวาในฐานขอมูลของสถานีอนามัย ที่มีประชาชนเขาเกณฑกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
ประเภทกลุมเสี่ยงธรรมดา ไมไดรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองเบาหวาน…ใน
สวนของกลุมเสี่ยงสูง ไมไดมาเจาะเลือดตามเวลานัด…พบปญหาที่เกิดขึ้นในกลุม
ผูปวยเบาหวานที่มาตรวจตามนัดที่สถานีอนามัย ไดแก ผูปวยควบคุมระดับน้ําตาล
ไมได พบภาวะแทรกซอน ไดแก ตาบอดมากขึ้น ไตเสื่อมมากขึ้น เทาเปนแผลมากขึ้น
…ในสวนหนึ่งพบวา ผูปวยเบาหวานมักหายาสมุนไพร หรืออาหารเสริมมารับประทาน 
ไดแก โสมเกาหลี  สมุนไพรหมอกไมวาย ใบแปะกวย เปนตน…” 

คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชน, 24 พฤษภาคม 2550 
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บทที่ 3 รูปธรรมการพฒันาการดูแลสุขภาพ
ชุมชน 

 
รูปธรรมที่พบคือ 1) การปฏิบัติการของแกนนําและ อสม  2)  สถานีอนามัยเสริมศักยภาพให

ชุมชน ผานวิธีปฏิบัติการของ อสม. และแกนนํา ใหสามารถดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง และเฝาระวังได รูปธรรม มี 2 ลักษณะ ไดแก 1) การคนหาและใชขอมูล 2) กระบวนการ 
หาแกนนํา ในการสรางเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานโดยชุมชนมีสวนรวม แตละลักษณะมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

1. การคนหาและใชขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการดูแล
สุขภาพ               
เจาหนาที่สาธารณสุข ใชขอมูลจาก 3 แหลงคือ 1) ขอมูลจากการทํางานประจํา ที่พบวา

จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน   และโรคความดันโลหิตสูง  และประชาชนกลุมเสี่ยง 2) ขอมูล
ประสบการณของผูปวยเบาหวานในหมูบาน และ 3) เจาหนาที่เห็นผูปวยไปแออัดอยูที่โรงพยาบาล
จํานวนมาก เพื่อการยอมรับสภาพปญหา และหาแนวทางการจัดการ  

  

“...ป 2546 ก็มีนโยบายใหคัดกรองกลุมคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปท่ีถือวาเปนกลุมเส่ียง 
ตอการเจ็บปวยเปนโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดและหัวใจ เราก็เขาไปคัดกรอง ก็
เจอวาคนในพื้นที่รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดเปนเบาหวาน ป 2547 ไมไดสํารวจ 
แลวก็มาทําโครงการ PCU ในฝนป 2548 เราทําโครงการคัดกรองอีกครั้ง โรค 
เบาหวานยังอยูประมาณรอยละ 20 แตพอตกมาชวงป 2549-2550 มันเพิ่มเปน 
รอยละ 30 ก็ตกใจเหมือนกัน มันมาก ไมรูมาจากไหน…” 

นายบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 
สถานีอนามัยคายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 
“…รายงานตัวเลขเบาหวาน ผมเอามาจาก ผมเคยทําวิจัยความดันเบาหวานรวมกับ
ทีมจังหวัดหนองคาย ป 47 มั่ง เปนงบ NCD พื้นที่ของจังหวัดหนองคายเขาเก็บเรา
ดวย เปนการวิจัยเก็บขอมูลแบบพรรณนาเฉยๆ ไดรอยละ 10 เปนภาพรวมของทั้ง
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จังหวัด ผมก็มองวารอยละสิบมันเยอะ อีกอยางคือ เรามองดวยตาเปลาเวลาเราไป 
โรงบาลโอย คนเยอะ คนเยอะ ทําไมตองมาลนอยูตรงนี้ ทําไมไมสกัดกั้นอยูตรงดาน
หนา แตเราไมรูวาสาเหตุและปจจัยมันคืออะไร รูแตทางทฤษฏีมันกรรมพันธุนะ  
พฤติกรรมการกินนะ แตเรามาลงในหมูบานจริงๆแลว ผมจะให อสม. เก็บในหมูบาน
มาวาพฤติกรรมเขาเปนยังไงมั่ง   แลวเราจะมาวิเคราะหกันชัดๆ…” 

นายบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 
สถานีอนามัยคายบกหวาน, วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 

 

2. กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่   
เจาหนาที่สาธารณสุข ไดดําเนินการหาคนมาเปนแกนนํา ดังนี้ 

 2.1 วิเคราะหประสบการณการทํางานรวมกับชุมชน โดยเฉพาะ อสม. ทําใหเห็นศักยภาพ  
 2.2. ใหเวทีประชาคม ชาวบาน ผูปวย และประชากรกลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง คัดเลือก แกนนํา เพื่อมาคัดกรอง เฝาระวัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
 

 “...จัดเวทีประชุมชาวบาน 2 ครั้ง ครั้งแรก เปนการจัดประชุมสะทอนถึงปญหาสภาวะ
สุขภาพของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งการประชุมคร้ังนี้ ประกอบดวย 
ชาวบาน ผูนําชุมชน อบต. อสม. และนําเสนอแผนงานโครงการคัดกรองเบาหวานให
ทราบ และหลังจากนั้นไดให อสม. รวบรวมขอมูลกลุมเส่ียงเพื่อติดตามใหมาคัดกรอง
ภาวะเบาหวาน หลังจากนั้น ไดจัดเวทีประชุมชาวบานครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอขอมูลที่ได
จากการคัดกรอง เชนในกรณีหมู 7 ในจัดทําโครงการเสร็จส้ินแลว อยูในระหวางการ
ติดตามประเมินผล...” 

การสัมภาษณ คุณ อร พยาบาลวิชาชีพ 7 ประจําศูนยสขุภาพชุมชน  
คายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 

 2.3 พัฒนาศักยภาพแกนนํา โดยการอบรมใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ฝกฝนและเสริมทักษะการคัดกรอง วัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและการเจาะ
เลือดปลายนิ้ว  อบรมใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและฝกทักษะการเจาะ
เลือดปลายนิ้ว และการแปลผล  วัดความดันโลหิต  ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การบันทึก การสงตอ  

 

“...เขาไปประชาคมก็ไดคนมารวมทํางานจากทุกหมูบาน ใหเขาทํางานในหมูบานของ
เขาเอง ตอมาก็จัดอบรมใหความรูเร่ืองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใหเขารูวา
อาการผิดปกติเปนยังไง มีเกณฑอะไรที่บอกวาจะเปนเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง
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แลว เราก็ใชเกณฑของ WHO: JNC 7 โรคเบาหวานก็ดูตามระดับน้ําตาลในเลือด โดย
เปนกลุมเสี่ยงสูง กลุมเสี่ยง แลวก็กลุมปกติ สวนความดันโลหิตเราก็ดูวาถาเกิน 

130/90 ก็ถือวาเปน แตตองไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยซ้ํากอนจึงจะบอกวาเขา
เปนปวยเปนโรคหรือไม  นอกจากจะใหความรูอยางที่บอกแลวก็ใหเขาเรียนรูการใช
หนังสือสงตัว เพราะคนที่อยูในกลุมเสี่ยงทั้งหมดจะตองสงไปใหที่สถานีอนามัยและ
ทางโรงพยาบาลตรวจซ้ํา...เราจัดเวทีใหชาวบานแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน หาทางติดตาม
คนที่ยังไมไดรับการคัดกรอง แลวก็ดูแลคนที่ปวย ตอนนี้ก็ไดหลายวิธี อยางบานนี้ 
(หมูที่ 7) เขาจะไปตามวาทําไมไมมา ไมอยูกลางวันก็นัดเวลาอื่น เอาตอนเชาหรือ 
ตอนค่ํา ใหมาตรวจ บางบานก็ไปตรวจใหถึงบานเลย เขาคิดกันออกมาอยางนี้.... 
ชวงสุดทายเราคงจะถอดบทเรียน ก็เร่ิมทําบางแลว ก็ถามกันวาที่ทํางานมามีปญหา
อะไรบาง แลวก็ใหชวยกันคิดหาทางแกไข คงจะสรางแบบนี้ตอไปอีก ชาวบานเขา
เร่ิมทํากันไดเองแลว  เราก็คงจะเขาไปประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง..เราอบรมใหเขารูวิธีการ
คัดกรอง ที่นี่เราใชระดับน้ําตาลกับคาความดันโลหิต เราก็เลยฝกหัดใหเขาตรวจหา 
คาน้ําตาลในเลือดโดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว แลวก็วัดความดัน ตอนแรกที่ใหเขาไปทํา
นั้นชาวบานก็ยังไมยอมรับเทาไหร เราก็ตองเขาไปเปนพี่เล้ียงจนชาวบานเชื่อใจ ตอนนี้
เขาก็เปดรับตรวจคัดกรองของเขาได...เราอบรมใหเขารูวิธีการคัดกรอง ที่นี่เราใชระดับ
น้ําตาลกับคาความดันโลหิต เราก็เลยฝกหัดใหเขาตรวจหาคาน้ําตาลในเลือดโดยเจาะ
เลือดที่ปลายนิ้ว แลวก็วัดความดัน ตอนแรกที่ใหเขาไปทํานั้นชาวบานก็ยังไมยอมรับ
เทาไหร เราก็ตองเขาไปเปนพี่เล้ียงจนชาวบานเชื่อใจ ตอนนี้เขาก็เปดรับตรวจคัดกรอง
ของเขาได...”  

นายบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 
สถานีอนามัยคายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 

“...เราทําดวยความสมัครใจ ไดชวยชาวบาน อยากมีความรูและประสบการณ หมอให
เร่ิมทํางานหาคนไขที่มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคเบาหวาน แตเดิมเขาใหตรวจลูกน้ํายุงลาย 
ใสทรายอะเบต แลวใหไปฝกที่สถานีอนามัย 2 วัน ฝกเจาะเลือด วัดความดันฯ รูสึก
ตื่นเตนกลัวจะทําไมเปน เพราะเราไมเคย คร้ังแรก ๆ ทําไมคลองตอมาก็คลองขึ้น…..

แรก ๆ ชาวบานเขาไมเชื่อบอกวาจะตรวจเบาหวานไดหรือ เพราะวาสวนใหญจะเปน
หมอที่ตรวจได พอดีหมอที่อนามัยมาชวยแนะนํา….สมัครเปน อสม. ใครอยากทํางาน
นี้ (แกนนําเบาหวาน) ก็ไปสมัครที่อนามัย แลวไปฝกตรวจเลือด ตรวจความดันฯ ให
เปนกอน ที่แรกมีปญหา ชาวบานเขาไมเชื่อถือ เพราะเปนคนบานเดียวกันจะมาทํา
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อะไรใหกันได พอเราทําไปเร่ือย ๆ ก็เร่ิมมั่นใจถามีปญหาก็โทรศัพทไปหาพี่เล้ียงที่
อนามัย…” 

 กลุมแกนนําบานหวาน หมู 7 บานคําโปงเปง, 24 พฤษภาคม 2550 
 

 2.4 แกนนําปฏิบัติจริง โดยมีเจาหนาที่เปนพี่เล้ียง แกนนําจะมีรายชื่อของกลุมเปาหมาย  
ตั้งจุดบริการที่ศูนยกลางหมูบาน บริการคัดกรอง และติดตามตรวจคัดกรองถึงที่อยูอาศัย เชน บาน 
วัด ไร นา ติดตามเยี่ยมบาน ใหคําแนะ และคอยติดตามเจาะเลือดซ้ําอยางตอเนื่อง   

 

“...เราเอาขอมูลคนที่มีอายุมากกวา 40 ปจากฐานขอมูลของเราใหชาวบานไปเพื่อให
เขาติดตามตรวจคัดกรองใหหมด ตอนนี้ก็เร่ิมทํากัน พอไดระยะหนึ่งเราก็เขาไปพาเขา
วิเคราะหวาใครบางที่เปนไมเปน แลวเราก็ใหชาวบานเขาทําแผนที่เบาหวาน จะเอา 
มาใสในบอรดติดไวที่ศาลากลางบาน คนในหมูบานผานไปมาก็จะไดเห็นดวยวาใคร
เปนแลวก็อยูบานไหน คิดวานาจะชวยใหเกิดการดูแลกันไดงายขึ้น เพราะเห็นวาคนที่
เปนโรคเบาหวานอยูที่ไหนกันบาง...” 

นายบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 
สถานีอนามัยคายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 

“...หมูบานคําโปงเปง ไดดําเนินการโครงการคัดกรองเบาหวาน โดยการสํารวจกลุม
เส่ียงที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีจํานวน 113 คน มารับการคัดกรองเบาหวานจํานวน 84 

คน คิดเปนรอยละ 74.33 มีระดับน้ําตาลปกติ 57 คน คิดเปนรอยละ 67.85 และเปน
กลุมเสี่ยงจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 32.15  โดยไดใชศาลากลางบานเปน
ศูนยบริการคัดกรอง อาทิตยละ 1 วัน โดยที่ อสม. จะสับเปล่ียนกันมาปฏิบัติหนาที่
อาทิตยละ 1 วัน ขณะนี้จัดในทุกวันจันทร โดยไดประกาศขาวทางหอกระจายขาว 
เกี่ยวกับการเตรียมตัว การงดน้ํางดอาหาร กอนมาเจาะเลือด...” 

คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 
สถานีอนามัยคายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 

“…ทําหนาที่เจาะเลือด ชั่งน้ําหนัก ลงบันทึกคาที่ไดในสมุด และแจกกระดาษที่บอก
แนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเปนเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถาคนที่มี
คาน้ําตาลเกินคามาตรฐาน ถือวาเปนกลุมเส่ียง จะนัดใหมาตรวจซ้ําหลังจากนี้อีกหนึ่ง
สัปดาห ใหงดน้ําและอาหารหลังเที่ยงคืน กอนวันที่มาตรวจ ถาเขาไมมาตามนัดก็จะ
ตามไปตรวจใหที่บาน เทาที่ผานมาก็ไดรับความรวมมือดี...คนที่มาตรวจไมไดมักเปน
ผูสูงอายุที่ไมมีลูกหลานพามา บานอยูไกลจากจุดที่นัดตรวจมากๆ บางคนบานอยู
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กลางทุงก็มี บางคนก็มีงานประจําที่ตองทํา เชน สานกระติ๊บขาว ซึ่งทํากันเยอะใน
หมูบานนี้ กลัวเสียเวลาเลยทิ้งงานตัวเองมาไมได คนเหลานี้เราตองไปตรวจใหถึงที่เลย 
พอ อสม.ไปตรวจให เขาจะดีใจมาก เหมือนมีลูกหลานมาเยี่ยม ใหความรวมมือใน
การตรวจดี เพราะจริงๆแลวทุกคนก็อยากดูแลตัวเองไมใหเปนโรค คนที่อยูในกลุม 
เส่ียงและควบคุมโรคไมได มักเปนพวกที่ชอบตามใจปาก ไมออกกําลังกาย...อยาก
ชวยใหชาวบานอยูดี กินดี บานของตัวเองก็อยูไมไกลจากสถานีอนามัย มาชวยทํางาน
ก็มาสะดวก เมื่อกอนตอนมาเปนใหมๆ ก็ทํางานเกี่ยวกับการกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย  
การปองกันโรคไขเลือดออก ชวยหมออนามัยเวลาออกเยี่ยมบาน ไปแนะนําการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกตองใหชาวบาน เปน อสม.ก็ดี ไดความรู อยางเชนการทําเรื่องเบาหวานใน
ชุมชน ก็ทําใหเราอยากรู อยากเห็น ไดเรียนรูจากจากคนที่เขาเปนโรคนี้ เพราะเขามี
ประสบการณ เขามาเลาใหฟง…เวลาที่จะมีการตรวจเบาหวาน ทางอนามัยจะนัดมา
ทางผูใหญบาน หรือ อสม. จากนั้นผูใหญบานก็จะประกาศเสียงตามสายในการนัด
หมายเวลา สถานที่ ตรวจกันเดือนละครั้ง สวนจะเปนวันที่เทาไหรถึงเหมาะ จะใชเวลา
ที่ทางหมออนามัยสะดวก เพราะหมออนามัยตองมาเปนพี่เล้ียงใหในวันที่มีการตรวจ 
เวลาที่ อสม. ใหผูมารับบริการ เกิดความไมเขาใจในการปฏิบัติ ก็จะถามหมออนามัย
ที่เปนพี่เล้ียง ตอนนี้มีกลุมเสี่ยงที่มาตรวจประมาณ 40-50 คน สวนใหญเปนผูหญิง
มากกวาผูชาย เพราะผูหญิงมักอวน มากกวาผูชาย เวลาที่แนะนําใหลดน้ําหนัก บาง
คนก็ทํา บางคนก็บอกวาเขาทําไมได บางคนก็บอกวาขอตายอวนดีกวาตายผอม เชน 
มีคนแกในหมูบานคนหนึ่งเปนโรคเบาหวาน น้ําหนักขึ้น และมีคาน้ําตาล 400 กวา คุม
ไมไดเลย เพราะแกตามใจปาก อยากตายอวนไมอยากตายผอม ตอนนี้ยายมี
ภาวะแทรกซอนจากโรค มีแผลที่เทา ตองไปนอนที่ รพ.หนองคาย...” 

การสัมภาษณ   อมส.แกนนาํ  นางทองใส พรมเขจร  อายุ 46 ป  
(เปน อสม. 2 ป)             

  

“ …มีคนที่รวมกันทํางานหลายคน คือ อสม.แกนนํา เปนคนสํารวจ คัดกรอง คนที่
เส่ียงตอการเปนเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมออนามัย เปนพี่เล้ียง แนะนําใน 
ส่ิงที่ทําไมได อบต. เปนกรรมการในการดูแลสถานที่ สมาชิก อบต.บางคนก็เปนกลุม
เส่ียงที่มารับบริการ ผูใหญบานมาประชุมรวมวางแผนการทํางาน นัดหมายลูกบานให 
เวลาที่ตรวจเสร็จแลว ลงบันทึก ถามีความเสี่ยง ที่เปนโรคนี้จะสงตัวไปตรวจที่
โรงพยาบาล เพื่อรับยามากิน แตมีปญหาเรื่องรถที่พาไป บางครั้งก็ตองใชรถของผูปวย 
หรือรถของ อสม. ถาเปนหลายๆคนก็นั่งรถปคอัพไปดวยกัน ถาไมมีรถของใครเลย ก็
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โทรบอกหมอที่อนามัยใหเอารถฉุกเฉินมารับ บางคนไมมีญาติพาไป อสม.ก็ไปดวย 
ดูแลแทนญาติ เฉล่ียแลวหนึ่งเดือน จะเจอคนที่เปนกลุมเส่ียงประมาณ 2 คน บางทีไป
คนหาตามบาน เจอคนที่อายุนอยกวา 40 ป แตมีลักษณะความเสี่ยง เชน อวน มี
กรรมพันธุเปนเบาหวาน ก็เจาะเลือดตรวจใหดวย แตสวนใหญก็จะเจอในคนที่อายุ 40 

ป ขึ้นไป ตอนนี้เจออายุต่ําสุด คือ 40 ป พอดี เปนผูชาย ชื่อ จักรินทร พันธศรี มี
อาการเหนื่อย ผอมลง ใจหวิวๆ ทํางานขับรถบรรทุกดิน ไมมีเวลามาตรวจตามนัด  
เลยไปตรวจใหที่บาน ครั้งแรกคาน้ําตาล 336  คร้ังที่ 2  334 คร้ังที่ 3  200 กวา  
(คุณสุภาวดี จําไมได) ตอนนี้ใหไปตรวจที่โรงพยาบาลแลว ไดยามากิน ยังไมไดไป
ติดตามเยี่ยม ไมรูวากินยาแลวอาการดีขึ้นหรือเปลา วันนี้ก็เร่ิมงานกันตั้งแตเชา นั่งรอ
คนมารับบริการไปจนถึงเที่ยงถึงเลิก จากนั้นก็จะเช็ควาใครมา ไมมาบาง คนที่ไมมา 
ตอนบายก็จะตามไปตรวจใหที่บาน บางทีเวลาไปที่บานชาวบานมักถามวามียามา
แจกหรือเปลา เขาอยากไดยาแกปวด เพราะใชบอย มาอนามัยก็มายาก เลยอยากให
เอายามาใหดวย  
ตอนแรกๆกอนมาทํางานนี้ ก็ไดไปอบรมที่อนามัย ใหมก็ใชเครื่องมือพวกนี้ไมเปน พอ
ทําไปเรื่อยๆ และชอบทํา ก็จะเปน แรกๆ ชาวบานพอเห็นเปน อสม.ทําเขาไมคอยเชื่อ
วาทําได พอเห็นวา อสม.แนะนํา ใหความรูเร่ืองโรคได แสดงวา อสม.มีความรู เขาเลย
เชื่อวาทําได เพราะวาเปนคนมีความรู ตอนนี้ทุกคนก็เขาใจดี ยอมใหทํา กอนทํางานก็
จะมีการประชุม วางแผนงาน ทุกคนที่ทํางานดวยกัน แกนนํา หมออนามัยก็จะมาบอก 
มาคุยวาเราจะทํางานกันอยางไร หลังจากนั้น อสม.ก็จะเปนคนเก็บรวบรวมขอมูล เดิน
สํารวจกันทั้งหมูบาน  จนกวาจะไดขอมูลมา...” 

สัมภาษณ นางสุภาวดี  ใจชวง อายุ 27 ป (เปน อสม. 1 ป) 
 

2.5 การสรุปบทเรียน เจาหนาที่สาธารณสุขจะสรุปบทเรียนกับแกนนํา หลังการปฏิบัติงาน
จริงสะทอนวิธีทํางาน  เพื่อการเรียนรูและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง  

 

“...จัดเวทีประชุมชาวบาน 2 ครั้ง ครั้งแรก เปนการจัดประชุมสะทอนถึงปญหาสภาวะ
สุขภาพของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งการประชุมคร้ังนี้ ประกอบดวย 
ชาวบาน ผูนําชุมชน อบต. อสม. และนําเสนอแผนงานโครงการคัดกรองเบาหวานให
ทราบ และหลังจากนั้นไดให อสม. รวบรวมขอมูลกลุมเส่ียงเพื่อติดตามใหมาคัดกรอง
ภาวะเบาหวาน หลังจากนั้น ไดจัดเวทีประชุมชาวบานครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอขอมูลที่ได
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จากการคัดกรอง เชนในกรณีหมู 7 ในจัดทําโครงการเสร็จส้ินแลว อยูในระหวางการ
ติดตามประเมินผล...” 

การสัมภาษณ คุณ อร พยาบาลวิชาชีพ 7 ประจําศูนยสขุภาพชุมชน  
คายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 
“...เราจัดเวทีใหชาวบานแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน หาทางติดตามคนที่ยังไมไดรับการ 
คัดกรอง แลวก็ดูแลคนที่ปวย ตอนนี้ก็ไดหลายวิธี อยางบานนี้(หมูที่ 7) เขาจะไปตาม
วาทําไมไมมา ไมอยูกลางวันก็นัดเวลาอื่น เอาตอนเชาหรือตอนค่ํา ใหมาตรวจ บาง
บานก็ไปตรวจใหถึงบานเลย เขาคิดกันออกมาอยางนี้....ชวงสุดทายเราคงจะถอด
บทเรียน ก็เร่ิมทําบางแลว ก็ถามกันวาที่ทํางานมามีปญหาอะไรบาง แลวก็ใหชวยกัน
คิดหาทางแกไข คงจะสรางแบบนี้ตอไปอีก ชาวบานเขาเริ่มทํากันไดเองแลว เราก็คง
จะเขาไปประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง..”  

นายบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 
สถานีอนามัยคายบกหวาน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 

 
สรุป 

การปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้ เนนการคนหาและใชขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการ
ในการดูแลสุขภาพของผูปวย  และการคนหาและใชทุนทางสังคม โดยใชวิธีการมีสวนรวมของ อบต. 
สอ.และแกนนํา อสม. มุงใหเกิดกิจกรรมการดูแล เฝาระวังสุขภาพระหวางประชาชนในชุมชนดวย 
กันเอง 
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บทที่  บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 

การปฏิบัติการนวัตกรรมอาศัยการทํางานรวมกันของผูเกี่ยวของไดแก  

1. องคกร ภาคีและกลุมคน ที่เขารวมปฏิบัติการในนวัตกรรม 
มีกลุมองคกร ภาค รวมปฏิบัติการจริง ดังนี้  
1.1 ผูเริ่มคิด กลุมเริ่มคิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมคือหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน 

คายบกหวาน มีการตั้งขอสังเกตการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพชุมชน ที่มีการดําเนินการตาม
นโยบายใหมีการคนหาโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปขึ้นไป เปนการดําเนินการโดยเจาหนาที่
โดยตรง ผลจากการดําเนินการพบวามีจํานวนผูปวยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังไมสามารถ
ดําเนินการคัดกรองไดครอบคลุม การทํางานขาดการมีสวนรวมจากชุมชน ดังนั้นจึงมีการปรับเปล่ียน
แนวคิด วิธีการทํางานโดยหันมาใชศักยภาพของชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ และเปน
ที่มาของการพัฒนาระบบการเฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีสวนรวม 

 

“...ป 2546 ก็มีนโยบายใหคัดกรองกลุมคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปที่ถือวาเปนกลุมเสี่ยงตอ
การเจ็บปวยเปนโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดและหัวใจ เราก็เขาไปคัดกรอง ก็เจอวา
คนในพื้นที่รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดเปนเบาหวาน...แลวก็มาทําโครงการ PCU ใน
ฝนป 2548 เราทําโครงการคัดกรองอีกครั้ง โรคเบาหวานยังอยูประมาณรอยละ 20 แตพอ
ตกมาชวงป 2549-2550 มันเพิ่มเปนรอยละ 30 ก็ตกใจเหมือนกัน มันมาก ไมรูมาจาก
ไหน......ในชวงที่ทําโครงการ PCU ในฝน เราไปคัดกรองเอง คนมาคัดกรองไมหมด ทาง
ชุมชนไมมีสวนรวมในการคัดกรอง ก็เลยคิดวาหากเรานําเอาศักยภาพชุมชนเขามาชวยคัด
กรองกลุมเสี่ยง นาจะทําใหเราสามารถทําไดครบทั้งหมดทุกคน และก็คงจะเห็นตัวเลข
จริงๆ และก็นาจะใชศักยภาพของชุมชนในการรวมดูแลดวย...” 
คุณบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน ,24 พฤษภาคม 2550 

 

1.2 กลุมรวมคิด  กลุมรวมคิดในการปฏิบัติครั้งนี้ไดแก ประชาชนในหมูบาน กลุมเส่ียง  
อสม. ผูนําทองถิ่น ผูปวยเบาหวาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน โดยใชการประชุม
รวมกันซึ่งมีเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน นําเสนอขอมูล ปญหาของโรคเบาหวานใน
หมูบาน เพื่อหาทางออกในการเฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใหมีความครอบคลุม 
และเปนการสนับสนุนใหชุมชน ดูแลสุขภาพกันเอง   

 



 
186 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...อันแรกเราก็จัดประชุมประชาคมหมูบานกอน มีคนในหมูบาน ส.อบต. ผูสูงอายุ 
กลุมเสี่ยง กรรมการหมูบาน อสม. ผูปวย เขามารวมประชุม พูดกันเรื่องความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค ใหชาวบานเขาเห็นตัวเลขของคนที่ปวย คนที่เส่ียง แลวก็มองเห็นรวมกัน
วามีความจําเปนที่ตองคัดกรอง…” 

คุณบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน  
24 พฤษภาคม 2550 

  
 

1.3 กลุมผูรวมปฏิบัติการ  การดําเนินการเฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
กลุมเส่ียง ผูรวมกระบวนการหลักเปนกลุมแกนนํา ซึ่งเปนทั้ง อสม. เดิมและประชาชนที่อาสาทํา
กิจกรรม เฝาระวังกลุมเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในหมูบานเปนตัวแทนของชุมชนที่ไดจาก
การทําประชาคม เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน นอกจากยังมีผูรวมกระบวนการที่
เกี่ยวของคือ กลุมเสี่ยงและผูปวยเบาหวาน ผูใหญบาน องคกรทองถิ่น ผูรวมกระบวนการเหลานี้มี
บทบาทหนาที่ตามภารกิจที่มีเปาหมายรวมกันคือการสรางความตระหนักในการเฝาระวัง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน  

 

 “...กอนทํางานก็จะมีการประชุม วางแผนงาน ทุกคนที่ทํางานดวยกัน แกนนํา หมอ
อนามัยก็จะมาบอก มาคุยวาเราจะทํางานกันอยางไร หลังจากนั้น อสม.ก็จะเปนคน
เก็บรวบรวมขอมูล เดินสํารวจกันทั้งหมูบาน จนกวาจะไดขอมูลมา…ผูใหญบานมาดู
เราทํางาน ชวยประชาสัมพันธ ออกเสียงตามสาย เวลาเราประชุม ผูใหญบาน อบต.ก็
มารวมประชุมกับเรา...หมออนามัยตองมาเปนพี่เล้ียงใหในวันที่มีการตรวจ...แนะนาํใน
ส่ิงที่ทําไมได...อบต. เปนกรรมการในการดูแลสถานที่ สมาชิก อบต.บางคนก็เปนกลุม
เส่ียงที่มารับบริการ...” 

การสนทนากลุมแกนนําเบาหวาน บานคาํโปงเปง  
หมูที่ 7 ต.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 24 พฤษภาคม 2550  

 

1.4 กลุมที่ไดรับการดูแลจากการปฏิบัติการ  จากแนวคิดการสนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการรวมเฝาระวังคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ในกระบวนการพัฒนาจึงมีกลุมตาง ๆ ที่ไดรับผลจากการดําเนินการในแงมุมที่ตางกันคือ  

 1.4.1 กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดรับการตรวจคัดกรองและการกระตุนเตือน
จากแกนนํา อยางตอเนื่อง  
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 “…เฉล่ียแลวหนึ่งเดือน จะเจอคนที่เปนกลุมเส่ียงประมาณ 2 คน บางทีไปคนหาตาม
บาน เจอคนที่อายุนอยกวา 40 ป แตมีลักษณะความเสี่ยง เชน อวน มีกรรมพันธุเปน
เบาหวาน ก็เจาะเลือดตรวจใหดวย แตสวนใหญก็จะเจอในคนที่อายุ 40 ป ขึ้นไป 
ตอนนี้เจออายุต่ําสุด คือ 40 ป…เราตรวจพบคนที่เปนเบาหวานแลวเขียนสงตัวไปที่
อนามัย ๆ สงไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็บอกวาเปนจริง ๆ...เดี๋ยวนี้ชาวบานเขาสนใจ
มาก บางคนบอกวาเมื่อไหรจะตรวจเบาหวาน...บางคนเขารูวาเขามีความเสี่ยงอยูแลว 
เขาจะนัดให อสม.ไปตรวจพรุงนี้นะเขาก็มาตรวจที่บานเรา เราก็มาเอาเครื่องมือที่
ศาลามาตรวจให...เร่ิมสนใจตัวเองมากขึ้น คนที่ไมเคยออกกําลังเขาก็เร่ิมออกกําลัง
กาย คนที่ไมเคยลดอาหารเขาก็เร่ิมหันมาสนใจมากขึ้น คนที่ยังไมเปนก็เร่ิมสนใจหัน
มาลดอาหารหวาน ออกกําลังกาย เขาไมอยากเปนตองปองกันไวกอน ถาเปนแลว 
หายยาก...” 

แกนนําเบาหวาน บานคําโปงเปง หมูที่ 7  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย 24 พฤษภาคม 2550  

 

 1.4.2  กลุมผูปวยเบาหวาน ไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนื่องเพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากโรค จากการเยี่ยมใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของแกนนําจากเจาหนาที่
สาธารณสุข 

 

“...มาเจาะเลือดใหก็รูสึกดี เขาก็แนะนําไมใหกินขนมหวาน กินอาหารมัน อยางอาหาร
มันก็ไมกินหรอกเวลากินหมูก็กินแตเนื้อแดง ไมกินหมูสามชั้น ไมใหกินขนมก็ไมกิน...” 

ยายบวย ผูปวยเบาหวาน หมูที่ 11  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย 25 พฤษภาคม 2550  

 

 1.4.3 กลุมแกนนําเบาหวาน ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเฝาระวังโรคใน
ชุมชน และฝกทักษะในการตรวจระดับน้ําตาลในเสนเลือดโดยการเจาะปลายนิ้วและวัดความดัน
โลหิต ติดตาม ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย กลุมเส่ียงเพื่อเฝาระวัง การเกิดโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง 

 

“...เราอบรมใหเขารูวิธีการคัดกรอง ที่นี่เราใชระดับน้ําตาลกับคาความดันโลหิต เราก็
เลยฝกหัดใหเขาตรวจหาคาน้ําตาลในเลือดโดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว แลวก็วัดความ
ดัน ตอนแรกที่ใหเขาไปทํานั้นชาวบานก็ยังไมยอมรับเทาไหร เราก็ตองเขาไปเปน 
พี่เล้ียงจนชาวบานเชื่อใจ ตอนนี้เขาก็เปดรับตรวจคัดกรองของเขาได...”  
คุณบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน, 24 พฤษภาคม 2550 
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“...ตอนแรกๆ กอนมาทํางานนี้ ก็ไดไปอบรมที่อนามัย ใหมก็ใชเครื่องมือพวกนี้ไมเปน 
พอทําไปเรื่อยๆ และชอบทํา ก็จะเปน แรกๆ ชาวบานพอเห็นเปน อสม.ทําเขาไมคอย
เชื่อวาทําได พอเห็นวา อสม.แนะนํา ใหความรูเร่ืองโรคได แสดงวา อสม.มีความรู เขา
เลยเชื่อวาทําได เพราะวาเปนคนมีความรู ตอนนี้ทุกคนก็เขาใจดี ยอมใหทํา...รูสึก
ภูมิใจและชาวบานเขาจะดีใจดวยนะ เห็นเราไปถึงบาน ไปตรวจเบาหวาน ความดันฯ 
ใหเขา เรามีความสุขแลวเราก็มีกําลังใจท่ีจะทําตอ ทําไปเรื่อย ๆ...ตอนนี้เราก็รูแลววา
ใครเปนเบาหวานในหมูบานเรา แตกอนเราไมรูคนนี้เปนเบาหวาน เราจะไปชวยให
คําแนะนําได เรารูปญหาของแตละคน…” 

แกนนําเบาหวาน บานคําโปงเปง หมูที่ 7  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย 24 พฤษภาคม 2550  

 

 1.4.4 กลุมเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน ไดเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชนผาน 
การรวมปฏิบัติการกับแกนนํา 

 

“...เราเอาขอมูลคนที่มีอายุมากกวา 40 ปจากฐานขอมูลของเราใหชาวบานไปเพื่อให
เขาติดตามตรวจคัดกรองใหหมด ตอนนี้ก็เร่ิมทํากัน พอไดระยะหนึ่งเราก็เขาไปพาเขา
วิเคราะหวาใครบางที่เปนไมเปน แลวเราก็ใหชาวบานเขาทําแผนที่เบาหวาน จะเอามา
ใสในบอรดติดไวที่ศาลากลางบาน คนในหมูบานผานไปมาก็จะไดเห็นดวยวาใครเปน
แลวก็อยูบานไหน คิดวานาจะชวยใหเกิดการดูแลกันไดงายขึ้น เพราะเห็นวาคนที่เปน
โรคเบาหวานอยูที่ไหนกันบาง...เราจัดเวทีใหชาวบานแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน หาทาง
ติดตามคนที่ยังไมไดรับการคัดกรอง แลวก็ดูแลคนที่ปวย ตอนนี้ก็ไดหลายวิธี อยาง
บานนี้ (หมูที่ 7) เขาจะไปตามวาทําไมไมมา ไมอยูกลางวันก็นัดเวลาอื่น เอาตอนเชา
หรือตอนค่ํา ใหมาตรวจ บางบานก็ไปตรวจใหถึงบานเลย เขาคิดกันออกมาอยางนี้…” 

คุณบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน   
24 พฤษภาคม 2550 

1.5 กลุมที่ใหการสนับสนุน กลุมที่ใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรรมคือ 1) อบต. 
เทศบาล มีภารกิจรวมคือการรวมประชุมรับฟงปญหา ขอเสนอแนะจากชุมชน สนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานเปนวัสดุ อุปกรณ เพื่อตรวจคัดกรอง โดยมีศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวานเปน 
ผูเชื่อมประสานการขอรับการสนับสนุนเปนรูปแบบของการนําเสนอขอมูล แผนงานโครงการ  
2) โรงพยาบาลมีบทบาทเปนหนวยงานเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิสนับสนุนขอมูลของ
ผูรับบริการเพื่อการติดตามการดูแล และ 3) ศูนยบริการสุขภาพชุมชนมีบทบาทสนับสนุนการทํางาน
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ของเจาหนาที่เปนคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะสําหรับเดินทางและรับสงตอผูรับบริการ ทั้งนี้
การสนับสนุนการดําเนินงานของแตละองคกรเปนการสนับสนุนที่ปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ที่มีการ
ดําเนินกอนมีการพัฒนานวัตกรรมตอเนื่องมาจนถึงกระบวนการพัฒนาระบบบริการของศูนยสุขภาพ
ชุมชน 

 

“...เวลาเราประชุม ผูใหญบาน อบต.ก็มารวมประชุมกับเรา...” 
แกนนําเบาหวาน บานคําโปงเปง หมูที่ 7  

ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย  24 พฤษภาคม 2550  
 

“...ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลจํานวน 20,000 บาท และไดปรับใช
เปนงบในการจัดซื้ออุปกรณคัดกรองเบาหวานเพิ่มเติม...” 

คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย  24 พฤษภาคม 2550 

 

ตารางที่ 3   สรุปบทบาทองคกร ภาคี กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพชมุชน 
 องคกร ภาคี บทบาท 

1. กลุมเร่ิมคิด • หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน 

 

• สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการทํางาน
ดูแลสุขภาพชุมชน 

• กระตุนคิดใหเกิดการทํางานรวมกัน 

2. กลุมรวมคิด •  ประชาชนในหมูบาน, กลุมเสีย่ง, 
ผูปวยเบาหวาน, อสม., ผูนําทองถิน่, 
จนท.ศูนยสขุภาพชุมชน 

• ประชุมรวมกันในหมูบานพิจารณาหาทาง
ออกในการเฝาระวังโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงใหมีความครอบคลุม  

• ประชาคมหาตัวแทนดูแลสุขภาพ 

•  กลุมแกนนําเฝาระวังกลุมเสีย่ง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงใน
หมูบาน 

 

• เขารวมพัฒนาศักยภาพ 

• เฝาระวังติดตามเยี่ยม สรางความตระหนัก
การดูแลสุขภาพ คนหากลุมเสี่ยงเพื่อการ
วินิจฉัย รักษา 

•  จนท.ศูนยสุขภาพชุมชน  • สนับสนุนการทํางาน เปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา 

3. กลุมผูรวม  
กระบวนการ 

•  ผูใหญบาน • ประชาสัมพันธ คนหาขอมูลประชากรกลุมเสี่ยง 

4. กลุมที่ไดรับ
ผลจากการ
ดําเนินการ 

•  กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค • มีความตระหนักในการเฝาระวังโรค  
• มีการดูแลสุขภาพตนเองจากการกระตุนเตือน

ของแกนนําเบาหวานอยางตอเนื่อง  
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 องคกร ภาคี บทบาท 

• ไดรับการตรวจคัดกรองเบื้องตนเพื่อการรักษา
ในระยะเริ่มแรก  

•  กลุมผูปวยเบาหวาน • ได รับการติดตามดูแลอยางตอเนื่องเพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค 

• มีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง 
•  กลุมแกนนําเบาหวาน 

 
 
 

• ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเฝาระวัง
โรคในชุมชน  

• มีแนวคิดการมีสวนรวมรับผิดชอบ ชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

• เกิดความภาคภู มิใจของคนทํางานดูแล
สุขภาพชุมชน 

•  กลุมเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน • เกิดกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกับ
ชุมชน 

•  อบต.เทศบาล  
 

• การรวมประชุมรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ
จากชุมชน 

• สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 

•  ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน  • เชื่อมประสานการขอรับการสนับสนุนเปน
รูปแบบของการนําเสนอขอมูล  แผนงาน
โครงการ 

• โรงพยาบาล 

 
• เปนหนวยงานเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

สนับสนุนขอมูลของผู รับบริการเพื่อการ
ติดตามการดูแล 

5. กลุมที่ให
การสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 

• ศูนยบริการสุขภาพชุมชน 
 

• สนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ เปน
คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยง  

• สนับสนุนยานพาหนะสําหรับเดินทางและ
รับสงตอผูรับบริการ 
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2. บทบาทหนาที่ตามปฏิบัติการรวมที่เกิดขึ้นจริง 
 นวัตกรรมการพัฒนาระบบการใหบริการเฝาระวัง ควบคุมโรคเบาหวานและดูแลผูปวย
ความดันโลหิตสูง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน มีปฏิบัติการรวมที่เกิดขึ้นจริงของการพัฒนา
นวัตกรรมคือ การคนหาและพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ กระบวนการเฝาระวังโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงของแกนนํา และการขยายเครือขายการทํางาน ซึ่งในแตละกิจกรรมมีองคกร ภาคี
และกลุมคน มีบทบาทหนาที่ตามภารกิจที่เกิดขึ้นจริงในนวัตกรรม ดังรายละเอียด 
 2.1 การคนหาและพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ 
  กระบวนการคนหาและพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่เปนการคนหาตัวแทนของชุมชนเพื่อ
เขารับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนําที่สามารถดูแลสุขภาพชุมชนในการเฝาระวังโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ผูที่มีบทบาทเกี่ยวของในกระบวนการนี้คือ 1) เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน
คายบกหวาน เปนผูสะทอนปญหาภาวะสุขภาพจากขอมูล สรางความตระหนักใหชุมชนหาขอตกลง
รวมกัน 2) แกนนําเบาหวาน เปนผูไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูในการเฝาระวังโรคในกลุม
เส่ียง กลุมปวยและการสงตอ 3) อบต. ผูใหญบาน อสม. ประชาชนในพื้นที่เขารวมประชุมรับฟง
ปญหาและรวมหาขอตกลง 

 “...ประชุมสะทอนถึงปญหาสภาวะสุขภาพของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประกอบดวย ชาวบาน ผูนําชุมชน อบต. อสม. และนําเสนอ
แผนงานโครงการคัดกรองเบาหวานใหทราบ...ทีนี้ก็ใหประชาชนเลือกคนที่จะเขา
มารวมในการคัดกรองกับเรา แตเราก็ตองเลือกเอาคนที่ทํางานกับเราไดและมีความ
เสียสละ สวนมากก็เปน อสม.ที่ไดรับเลือก ก็ดีที่ไดคนที่เคยทํางานกับเรามา...เขาไป
ประชาคมก็ไดคนมารวมทํางานจากทุกหมูบาน ใหเขาทํางานในหมูบานของเขาเอง...”   

คุณบุญชวย หนูสาร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน  
24 พฤษภาคม 2550 

 

“...ตอมาไดมีการจัดอบรมใหความรูเร่ืองเบาหวานและฝกทักษะการคัดกรองเบาหวาน 
ฝกเจาะเลือดปลายนิ้ว ฝกวัดความดัน โดยมีเจาหนาที่สถานีอนามัยเปนวิทยากร และ
เปนพี่เล้ียง...”  

คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย  24 พฤษภาคม 2550 
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 2.2 กระบวนการเฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

  กลุมที่มีบทบาทหนาที่หลักในกระบวนการเฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในชุมชนคือแกนนําเบาหวานที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูในการดูแลกลุมเส่ียง กลุมปวย 
มีทักษะในการตรวจคัดกรองเบื้องตน การใหคําแนะนําและสามารถสงตอไปยังสถานบริการสุขภาพ
ได กลุมเปาหมายสําคัญของการทํางานคือ การคนหากลุมเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
โดยมีการทํางานรวมกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน ผูใหญบาน การดําเนินการจะ 
มีการประชุมรวมกัน การเยี่ยมติดตาม การประชุมสรุปประเมินปญหาและความตองการรวมกับ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 

 

 “...เรานัดประชุมกันกอน แลวโสกันวาจะทําอยางไร พูดกันถาทําอยางนี้แลวรวมกัน
หมดทุกคน ใครมีงานอะไรใหสละไวกอนแลวเราตองชวยกัน เพราะเราไมอยากเห็นคน
ในหมูบานเราเปนเบาหวาน...เวลาไปเยี่ยมบาน เราก็ไปสังเกตอาการ ถามอาการ ไป
กินขาวดวย ก็ดูวาเขากินไหว กินเค็ม กินมันไหม ก็บอกใหเขางดหวาน งดมัน งดเค็ม 
แตที่กินมาก็กินพอดี…ลุงจักร แกอายุ 40 ป มีแมเปนเบาหวาน แกกินเหลา และ
พักผอนนอย ตอนไปเยี่ยมแกบอกวา แกรูสึกแนนหนาอก เหนื่อยงาย กินน้ํามาก หัวใจ
หวิว เยี่ยมบอย พอ อสม. ไปเยี่ยมก็ใหไปตรวจ มีน้ําตาล 336 เปอรเซ็นต ตอนแรกๆไป
บอกใหแกไปตรวจ แกบอกไมมีเวลา ก็เลยไปตรวจใหที่บานก็พบน้ําตาลสูงนี่แหละ จึง
เขียนใบสงตัวใหแกไปตรวจที่อนามัย อนามัยก็เลยสงตัวแกไปท่ีโรงพยาบาล ตอนนี้ก็
กินยาเบาหวาน และไปตรวจที่โรงพยาบาล...” 

แกนนําเบาหวาน บานคําโปงเปง หมูที่ 7  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย 24 พฤษภาคม 2550  

 

“...จัดเวทีประชุมชาวบาน 2 ครั้ง ครั้งแรก เปนการจัดประชุมสะทอนถึงปญหาสภาวะ
สุขภาพของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งการประชุมคร้ังนี้ ประกอบดวย 
ชาวบาน ผูนําชุมชน อบต. อสม. และนําเสนอแผนงานโครงการคัดกรองเบาหวานให
ทราบ และหลังจากนั้นไดให อสม. รวบรวมขอมูลกลุมเส่ียงเพื่อติดตามใหมาคัดกรอง
ภาวะเบาหวาน หลังจากนั้น ไดจัดเวทีประชุมชาวบานครั้งที่ 2 เพื่อนําเสนอขอมูลที่ได
จากการคัดกรอง…” 

คุณอร พยาบาลวิชาชีพ 7 ศูนยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน  
ต.คายบกหวาน อ.เมอืง จ.หนองคาย 24 พฤษภาคม 2550 

 



 
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 193 

 

 

บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 

เงื่อนไขและปจจัยความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสงเสริมใหประชาชน
ชวยเหลือดูแลกันไดตองมีเงื่อนไขสําคัญสามประการคือ  

1)  ความเชื่อมั่นของชุมชนในศักยภาพของแกนนํา เพื่อนําไปสูการสงเสริมประชาชน
ชวยเหลือดูแลกันได การเสริมศักยภาพของแกนนําโดยการพัฒนาทักษะและจากการปฏิบัติการจริง 
และการเปดโอกาสใหชุมชนคัดเลือกแกนนํา ถือเปนการสรางการยอมรับระดับหนึ่ง  
            

“...รูสึกภูมิใจและชาวบานเขาจะดีใจดวยนะ เห็นเราไปถึงบาน ไปตรวจเบาหวาน 
ความดันฯ ใหเขา เรามีความสุขแลวเราก็มีกําลังใจที่จะทําตอ ทําไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวนี้
ชาวบานเขาสนใจมาก บางคนบอกวาเมื่อไหรจะตรวจเบาหวานที่เขามาจากทํางาน 
เพราะวาคนที่เขาเคยตรวจแลว บางคนเขารูวาเขามีความเสี่ยงอยูแลว เขาจะนัดให 
อสม.ไปตรวจพรุงนี้นะเขาก็มาตรวจที่บานเรา เราก็มาเอาเครื่องมือที่ศาลามาตรวจ 
ให…” 

การสนทนาแกนนําเบาหวาน จํานวน 5 คน ณ ศาลากลางบาน ม. 7 
ศสช.คายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย  วันที่ 24 พฤษภาคม 2550  

 

“…จาก PCU. ในฝนเขา ตื่นตัว เขาทําไดระดับหนึ่งแตความตอเนื่องไมมี เขามาทํา
หนาที่ชวยเรา เขาเจาะ เขาอะไร ผมมองวาเขานาจะทําไดเอง คือเราเทรนใหเขา 
เพราะเราไมได Confirm final อยูตรงนี้ นี่เปนการ screen แลวสงไปหาเราเราก็อีก 
เดี๋ยวนี้เขามองวาเขาดูแลกันแลว ทุกคนสามารถมาหา อสม. ได ถาเบาหวานความดัน 
คือเขาสามารถตรวจวัดได    
อสม.เขามีความสุข สนุกสนานได สามัคคี ไดความรวมมือ หมูไหนที่ทําบอยๆครั้งมัน 
จะไดขอมูลพวกนี้ขึ้นมา เวลา อสม. ออกไปชาวบานเขาก็ขอทรายดวย เรามองวามัน
นาจะมีกิจกรรมอะไรเขาไปเสริมนอกจากเบาหวาน...” 

บุญชวย หนูสาร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนคายบกหวาน 25 พ.ค. 2550 
 

 2) ระบบพี่เลี้ยง การทํางานของแกนนําจะมีประสิทธิภาพ จากการปฏิบัติงานจริง โดยมี 
การเรียนรู จากการทําจริงกับผูมีประสบการณ ดังนั้นระบบพี่เล้ียงซึ่งหมายถึง สถานีอนามัย ดังนั้น
การมีระบบพี่เล้ียงจึงเปนกลไกสําคัญ 



 
194 กรณีศึกษา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

 3) ระบบหลอเลี้ยง ระบบการเงินและงบประมาณเปนปจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อน
นวัตกรรมอยางยั่งยืนตองมีองคกรสนับสนุนซึ่งไดแก อบต. เทศบาล ที่ตองสนับสนุนทั้งงบประมาณ
หรือวัสดุอุปกรณ โรงพยาบาล เห็นความสําคัญ คอยสนับสนุน อุปกรณ และความรูหรือวิชาการและ
ยอมรับระบบการทํางานนี้ในพื้นที่นี้ 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




