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หมู่บ้านบางนางสูญร่วมใจ แก้ไขเบาหวาน
นางดารณี ทองสัมฤทธิ์
กลุ่มงานเวชปฏิบัติและครอบครัว โรงพยาบาลวัดเพลง

สรุปสำระสำคัญ
จากการที่โรคเบาหวานเป็ น โรคที่มีปัจจัยหลายสาเหตุ (Multiple factors) กล่ าวคือ เกิดจากการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย พันธุกรรม ประชากรมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเร่งรีบ ประชากรยังไม่มีความ
ตระหนักในการค้นหาปัญหาสุขภาพที่แท้จริง จึงทาให้อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกั บการใช้ชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคล จะสามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่อง และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษา ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในบุคคลจะ
สาเร็จได้ต้องเกิดจากความตั้งใจ ใส่ใจของตนเอง และยังต้องมีการสร้างกลุ่ม (self health group) ที่จะเป็นตัวช่วย
เสริมแรงและคอยสนับสนุน กระตุ้นเตือนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มเสี่ยงด้วย
กันเอง ในกลุ่มผู้ป่วยการมีผู้ดูแลที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องของการเจาะเลือด การรับ – ส่งผู้ป่วยในกรณี
ฉุกเฉิน การจัดการแก้ปัญหาโดยชุมชนมีส่วนร่วม การเสริมสร้างระบบจัดการโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนของ
ชุมชนจะนาไปสู่การเกื้อกูลกันในชุมชนและส่งผลถึงความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการคัดกรองเบาหวานในตาบลวัดเพลง พบว่ามีประชากรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี
การคัดกรองโดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว หลังงดน้าและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือมีระดับน้าตาลอยู่ในช่วง 100 – 125 mg% พบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จานวน
157 ราย เป็นประชากรใน หมู่ 8 ตาบลวัดเพลง จานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากร นอกจากนี้ยังมี
ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วอีก 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรเช่นเดียวกัน ซึ่งกานันตาบล วัดเพลง ก็เป็น
ผู้ป่วยเบาหวานด้วย และมีประสบการณ์ต่อภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน คือ เป็นลมแล้วหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้
ในทันที ต้องรอการช่วยเหลือหลายนาทีกว่าจะมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อชีวิต ทาให้
กานันตาบลวัดเพลงเล็งเห็นความสาคัญของภาวะสุขภาพของประชาชน จึงคิดว่า “เบาหวาน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้ว
นะ” ในการประชาคมหมู่บ้าน แกนนาหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาหาความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
ขึ้นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และชะลอการเกิดโรค

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มดาเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
2.เพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง พร้อมดาเนินการแก้ปัญหาและสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนด้วย
ตนเอง และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านสุขภาพ
วิธีกำรดำเนินงำน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลวัดเพลง ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในเขตตาบลวัดเพลง ดาเนินการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชน อายุ
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว หลังงดน้าและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อค้นหาประชากรกลุ่ม
เบาหวาน คือมีระดับน้าตาลมากกว่า 125 mg% และกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือมีระดับน้าตาลอยู่
ในช่ว ง 100 – 125 mg% เพื่อประเมิน อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานในพื้นที่ตาบลวัดเพลง เพื่อเลือกเป็นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ในการดาเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน โดยเลือกหมู่บ้านที่มีจานวนประชากรกลุ่มเบาหวานสูง ผู้นา
ท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง โดยดาเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
เสนอแนวคิดการจัดทาหมู่บ้านจั ดการเบาหวาน โดยเสนอข้อมูลปัญหาสถานการณ์โ รคเบาหวานของหมู่บ้าน
เปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆ ในตาบลเดียวกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคเบาหวาน เพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อปัญหาเบาหวานของชุมชน และให้สมาชิ กหมู่บ้านประชาพิจารณ์เพื่อลงมติยอมรับหรือปฏิเสธการ
ดาเนินการจัดการเบาหวานของหมู่บ้าน โดยให้ผู้นาชุมชนเป็นแกนนาในการทาประชาพิจารณ์ สรรหาแกนนาใน
การดาเนินการ ระดมสมองในการสร้างระบบการจัดการโรคเบาหวานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยนาการจัดทา
แผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาเบาหวานของหมู่บ้าน ใช้หลักการของจิตอาสา การเสริมพลัง
ของชุมชน และการให้ความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับเบาหวานและการปฏิบัติตัวในการป้องกัน และลดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวานแก่แกนนาและประชาชน ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคได้จัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน(self health
group) การเสริ มสร้ างระบบการจั ดการโรคเบาหวานที่มีการบูรณาการทุกภาคส่ ว นของชุมชน เพื่อให้ ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค
ผลกำรดำเนินงำน
จากการทาประชาพิจารณ์ และการเสริมพลังของชุมชน พบว่า ชุมชนยอมรับการดาเนินงาน การจัดการ
เบาหวานในหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมกล่าวโดยสรุปดังนี้
1.มีแกนนา / จิตอาสา ในการดูแล เผ้าระวังโรคเบาหวานในชุมชน โดย

- มีการจัดตั้งแกนนาในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และแกนนามีความสามารถในการดูแลและเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน มีอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านจานวน 21
คน ต่อจานวนผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้าน 30 คน
- มีจิตอาสารับ-ส่งผู้ป่วยเบาหวานกรณีฉุกเฉิน จานวน 4 คน โดยใช้พาหนะของตนเอง
- มีอาสาสมัครเจาะเลือดตรวจระดับน้าตาลในหมู่บ้าน จานวน 5 คน โดยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน จานวน 3 คน และจิตอาสา จานวน 2 คน โดยกระจายการบริการครอบคลุมทุกพื้นที่
ของหมู่บ้าน
- การบริการตรวจน้าตาลในเลือดโดยการเจาะที่ ปลายนิ้วสาหรับผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ก่อนมารับ
บริ การรั กษาของโรงพยาบาล (ในระยะแรก มีผู้ รับบริการจานวน 4 ราย) ทาให้ ล ดขั้นตอนส าหรับ
ผู้รับบริการ
2.มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการเบาหวานของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ดูแล
และให้ความช่วยเหลือของชุมชน
3.มีการกาหนดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ได้แก่ การรณรงค์ การรับประทาน
อาหาร “อ่อนหวานอ่อนเค็มอ่อนมัน” โดยจัดทาอาหารตัวอย่างในการประชุมหมู่บ้าน และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
4.มีกิจกรรมการออกกาลังกายก่อนการประชุมหมู่บ้าน 15-20 นาที จัดอุปกรณ์ออกกาลังกาย (ไม้พลอง)
จานวน 100 อัน เพื่อใช้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 ชุด (50 อัน) และแจกให้สมาชิกจานวน 1 ชุด (50 อัน)
5.มีการจัดตั้งศูนย์ออกกาลังกายและลานกีฬาของหมู่บ้าน โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แกนนา และกลุ่มเยาวชน มีกิจกรรมในการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมากขึ้น
6.ผลจากกลุ่มเพื่อนช่ว ยเพื่อน ทาให้ได้บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ชุมชน
7.มีแผนการจัดประกวดกีฬาพื้นบ้านประจาปีของชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
8.เกิดนวัตกรรมที่ใช้ในการสื่อสารขอความช่วยเหลือ โดย จัดทา “สติ๊กเกอร์สายด่วน” ขอความช่วยเหลือ มี
เบอร์โทรศัพท์จิตอาสารับ – ส่ง ผู้ป่วยเบาหวานในกรณีฉุกเฉินโดยใช้พาหนะของตนเอง
กำรอภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
จาแนกได้ดังนี้
1.การมีส่วนร่วมคิดและการเสริมพลังของชุมชน จากการทาประชาพิจารณ์โดยชุมชน โดยได้รับข้อมูล
ปัญหาโรคเบาหวานย้อนกลับ ทาให้ชุมชนเกิดความตระหนักในอันตรายของโรคเบาหวาน การระดมสมองในการ
สร้างระบบการจัดการโรคเบาหวานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการคิด ได้นาการจัดทาแผนที่ทางเดิน

ยุทธศาสตร์มาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา โรคเบาหวาน ใช้หลักการของจิตอาสา การเสริมพลังของชุมชน จึงมี
แกนนาในชุมชนทีร่วมมือกันในการ ช่วยเหลือประชากรที่เป็นโรคเบาหวานในหมู่บ้าน โดยมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย
ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลไม่ได้ ซึ่งเป็นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามา
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2.การเพิ่มศักยภาพของแกนนาและผู้ป่วยโรคเบาหวาน การที่มีแกนนาคอยช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานใน
ชุมชนนั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรคเบาหวาน โดยได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในเรื่องของการเจาะเลือดให้แกนนาและผู้ป่วยเบาหวาน จนแกนนาและผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัด
กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมการรณรงค์การลดหวาน และการออกกาลัง
กายก่อนการประชุมหมู่บ้าน
3.การจัดการสุขภาพชุมชน เมื่อชุมชนร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผลที่ได้คือ มีจิตอาสา มีการ
ส่งผู้ ป่ ว ยฉุกเฉิน มายั งโรงพยาบาล และเกิดระบบการเฝ้ าระวังผู้ ป่ว ยเบาหวานในชุมชน มีแนวคิดการจัดการ
ประกวดกีฬาพื้น บ้ านประจ าปี เพื่อส่ งเสริ มการออกกาลั งกายอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างระบบการจัดการ
โรคเบาหวานที่มีการบูรณาการโดยทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม นาไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนต่อไป
ประโยชน์และคุณค่ำของผลงำนวิชำกำร / กำรนำไปใช้
หมู่บ้านบางนางสูญร่วมใจ แก้ไขเบาหวาน ถือเป็นการดึงศักยภาพของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการแก้ปัญหา เกิดความร่วมมือและการเกื้อกูลกันในชุมชน การเสริมสร้างระบบจัดการโดยการบูรณาการทุก
ภาคส่วนของชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลถึงความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ภำพกิจกรรม

