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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของโลกและประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
เบาหวาน และผลการด�ำเนินงานตามนโยบายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในอ�ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
จึงเรียบเรียงจัดล�ำดับเนือ้ หาแล้วน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานตามนโยบายหมูบ่ า้ นเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งเห็นได้จากหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีเพียงร้อยละ 34.70 อัตราการควบคุมระดับน�้ำตาลได้ดีในผู้ป่วย
เบาหวาน มีเพียงร้อยละ 22.62 และประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจพบภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานสูง
ถึงร้อยละ 18.07 ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ให้ มี ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ดั ง นี้ ก� ำ หนดประเด็ น การพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ของอ�ำเภอชุมแพ ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชนภายใน 4 ปี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในหมู่บ้าน
และชุมชน สนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนก�ำหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ สร้างระบบติดตาม ก�ำกับ ประเมินผล และน�ำผลการประเมินมาใช้ในการสนับสนุน
ขวัญและก�ำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
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Abstract
Diabetes is the major health problem of The world including Thailand, which
tends to increase steadily. The objectives of this study were to study the prevention and
control of diabetes and the implementation of the village health behavior policy In Chum
Phae district, Khon Kaen province. The data were collected by means of a review of the
documents and related literature and then compiled the ranking content, presentation,
performance conforming to modify health behavior policy.
The results showed that: the policy of Health Behavioral Modification village
and diabetes prevention, control in case of Chum Phae district, Khon Kaen still unfulfilled,
such as; Health Behavioral Modification village passed the standard criteria only 34.70
percents. The rate of glucose control in diabetic patients with only 22.62 percent and
people aged 35 years and over to detect the risk of diabetes as high as 18.07 percent.
Thus, the study proposes guidelines for Health Behavioral Modification village to achieve
as follows; Set out in the Strategic Plan of Chum Phae, Targeting the development of
village health behavior modification to all villages and communities within four years,
Promoting public participation and partnership networks in villages and communities,
Encourage village and communities defined rules conducive to healthy behavior
modification, Define system monitoring, evaluation and using assessment results to
support the morale of the personnel working in the area.
Keywords: The village of Health Behavioral Modification Policy; Diabetes Prevention and
Control

1. บทน�ำ

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา
ส� ำ คั ญ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะ
แทรกซ้ อ นในหลายระบบของร่ า งกายตามมา
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ
ของผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว รวมถึ ง ประเทศชาติ

หั ว ใจหลั ก ของการจั ด การโรคเบาหวาน คื อ
การค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การดูแล
รักษาเพือ่ ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ย
และครอบครั ว ควรได้ รั บ ความรู ้ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอให้เกิดการเรียนรู้และมี
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ เ หมาะสม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของการรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
ในกลุ ่ ม เสี่ ย งและประชาชนทั่ ว ไปด้ ว ยการส่ ง
เสริมสุขภาพเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด (Absuwan,
2016) จากประมาณการของสมาพันธ์เบาหวาน
(IDF, 2015) พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ทั่วโลกมีอัตรา
ความชุกของโรคเบาหวานในผูใ้ หญ่ (อายุ 20-79 ปี)
5,684.93 ต่ อ แสนประชากร และมี อั ต ราการ
พบกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ 4,356.16
ต่อแสนประชากร เมื่อถึงสิ้นปี 2558 จะมีอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานสูงถึง 68.49 ต่อแสน
ประชากร มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอยู่ระหว่าง
23.94-42.59 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
5-20 ของค่าใช้จา่ ยต่อสุขภาพโดยรวม และหากไม่
ได้รบั การแก้ไขคาดว่า จะมีอตั ราป่วยโรคเบาหวาน
ทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2583 สูงถึง 7,133.33
ต่อแสนประชากร ส�ำหรับประเทศไทยนั้นมีอัตรา
การป่วยด้วยโรคเบาหวาน 6,142.06 ต่อแสน
ประชากร หรือร้อยละ 8 ของประชาชนในวัยผูใ้ หญ่
และในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ดรี อ้ ยละ 37.9 และมีอตั รา
ตายด้วยโรคเบาหวาน 17.83 ต่อแสนประชากร
แนวทางในการป้องกันโรคเบาหวานคือ ผูท้ มี่ รี ะดับ
น�้ำตาลในเลือดผิดปกติ ซึ่งเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
(Pre-diabetes) ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำให้ลดน�ำ้ หนัก
ลงร้อยละ 5-10 ของน�้ำหนักตัว และเพิ่มการออก
ก� ำ ลั ง กายในระดั บ ปานกลาง เช่ น เดิ น เร็ ว ๆ
อย่ า งน้ อ ย 150 นาที ต ่ อ สั ป ดาห์ และติ ด ตาม
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ประเมินผลระดับกลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหาร
เพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของการเกิ ด โรค
เบาหวาน (American Diabetes Association
(ADA), 2009 : 26) ดังนั้น ในการป้องกันและ
ลดโรคดังกล่าว ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพ โดยเริ่ ม จากตั ว เราเองการส่ ว นร่ ว ม
ของครอบครัว และหมูบ่ า้ นหรือชุมชนเป็นสิง่ ส�ำคัญ
(Health Education Division, Department of
Health Service Support, Ministry of Public
Health, 2016)
การน�ำเสนอบทความในครั้งนี้ ผู้เขียน
ได้ศกึ ษาความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายหมูบ่ า้ นปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปปฏิบัติในพื้นที่อ�ำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปรากฏการณ์การน�ำนโยบาย
ไปปฏิ บั ติ แ ละความส� ำ เร็ จ จากนั้ น จึ ง ท� ำ การ
เรียบเรียงจัดล�ำดับเนื้อหา แล้วน�ำเสนอผลการ
ศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบผลส�ำเร็จต่อไป

2. เนื้อหา

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
1.1 โรคเบาหวาน หมายถึง ความ
ผิ ด ปกติ ข องการเผาผลาญ ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลาย
ลักษณะที่แสดงออกคือ มีระดับน�้ำตาลในเลือดสูง
กว่าปกติอย่างเรื้อรัง ซึ่งมีการรบกวนกระบวนการ
เผาผลาญของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน
เนื่ อ งจากเกิ ด ข้ อ บกพร่ อ งในการหลั่ ง อิ น ซู ลิ น
การออกฤทธิข์ องอินซูลนิ หรือทัง้ สองอย่าง (WHO,
1999 : 2)
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1.2 อาการของโรคเบาหวาน มีดังนี้
1) ปัสสาวะบ่อยและมาก ปัสสาวะช่วงกลางคืน
ซึง่ เกิดจากการทีน่ ำ�้ ตาลรัว่ มากับปัสสาวะและดึงน�ำ้
ออกมาด้วย 2) คอแห้ง ดื่มน�้ำมาก กระหายน�้ำ
ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ ร ่ า งกายสู ญ เสี ย น�้ ำ มากทาง
ปั ส สาวะ 3) หิ ว บ่ อ ยทานจุ แ ต่ น�้ ำ หนั ก ลดและ
อ่อนเพลีย ซึง่ เกิดจากการทีร่ า่ งกายใช้พลังงานจาก
โปรตีนและไขมัน 4) แผลหายยาก ซึ่งน�้ำตาล
ในเลือดที่สูงจะท�ำให้การท�ำงานของเม็ดเลือดขาว
ลดลง
1.3 โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด
ตามสาเหตุของการเกิดโรค ดังนี้ (The Preparation
Staff of Guidelines for Diabetes, 2015 : 8)
1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes
Mellitus : T1DM) เป็ น ผลจากการท� ำ ลาย
เบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ซึ่งส่วนใหญ่พบในคนอายุน้อยกว่า 30 ปี มีรูปร่าง
ไม่อว้ น มีอาการปัสสาวะมาก กระหายน�ำ 
้ ดืม่ น�ำ้ มาก
อ่อนเพลียน�้ำหนักลด อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และรุนแรง มักพบในวัยเด็ก 2) โรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus : T2DM) เป็น
ชนิดที่พบมากที่สุดในคนไทย ประมาณร้อยละ 95
ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลมาจากการ
มีภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมกับการบกพร่องในการ
ผลิตอินซูลิน ซึ่งมักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป มีรูป
ร่างท้วมหรืออ้วน อาจไม่มีอาการผิดปกติหรืออาจ
มีอาการของโรคเบาหวานได้ 3) โรคเบาหวานที่มี
สาเหตุจำ� เพาะ (Other Specific Types) โรคเบาหวาน
ที่ มี ส าเหตุ จ� ำ เพาะเป็ น โรคเบาหวานที่ มี ส าเหตุ
ชัดเจน ได้แก่ โรคเบาหวานทีเ่ กิดจากความผิดปกติ
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ทางพันธุกรรม จากโรคของตับอ่อน จากความผิด
ปกติ ข องต่ อ มไร้ ท ่ อ จากยา จากการติ ด เชื้ อ
จากปฏิกริ ยิ าภูมคิ มุ้ กัน หรือโรคเบาหวานทีพ่ บร่วม
กับกลุ่มอาการต่างๆ ผู้ป่วยจะมีลักษณะจ�ำเพาะ
ของโรคหรือกลุม่ อาการนัน้ ๆ และ 4) โรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus:
GDM) เป็นโรคเบาหวานที่ตรวจพบได้จากการ
ทดสอบภาวะดือ้ ต่อกลูโคส (Glucose Tolerance
Test) ในหญิงมีครรภ์
1.4 สาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคเบาหวาน
มีดังนี้ (Prompan, 2011 : 17-18) 1) พันธุกรรม
เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคเบาหวานได้ และ 2)
สาเหตุอื่นๆ ที่ท�ำให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ (1)
ความอ้วน การไม่ออกก�ำลังกาย ความเครียด ท�ำให้
เนือ้ เยือ่ ในการตอบสนองต่ออินซูลนิ ไม่ดี (2) ผูส้ งู อายุ
ร่ า งกายมี ก ารสั ง เคราะห์ แ ละการหลั่ ง ฮอร์ โ มน
อินซูลินลดลง (3) โรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อน
อักเสบ หรือการได้รบั การผ่าตัดตับอ่อน (4) การติด
เชือ้ ไวรัสบางชนิด (5) การได้รบั ยาบางชนิด (6) การ
ตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจากมีการสร้างฮอร์โมนจากรกหลาย
ชนิดที่มีผลยังยั้งการท�ำงานของอินซูลิน
1.5 การคั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน
(ยกเว้นหญิงมีครรภ์) ให้ตรวจคัดกรองในผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงซึ่งใช้เกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้ 1) ผู้ที่
มีอายุ 35 ปีขนึ้ ไป 2) ผูท้ อี่ ว้ น และมีพอ่ แม่ พี่ หรือ
น้องเป็นโรคเบาหวาน 3) เป็นโรคความดันโลหิตสูง
หรื อ รั บ ประทานยาควบคุ ม ความดั น โลหิ ต อยู ่
4) มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือรับประทานยา
ลดไขมันในเลือดอยู่ 5) มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น�้ำหนักตัวแรก
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เกิดเกิน 4 กิโลกรัม 6) เคยได้รับการตรวจพบว่า
เป็นความทนทานต่อกลูโคสบกพร่อง 7) มีโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 8) มีกลุ่มอาการถุงน�้ำในรังไข่
ผู้ที่มีเกณฑ์เสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อนี้ควรได้รับ
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ถ้าปกติควรตรวจ
ซ�้ำทุกปี (The Preparation Staff of Guidelines
for Diabetes, 2015 : 7-8)
1.6 การวินิจฉัยโรคเบาหวาน มีดังนี้
1) ผู้มีอาการของโรคเบาหวานที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องอดอาหาร ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรคเบาหวาน
2) การตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอด
อาหารข้ามคืน 8 ชั่วโมงขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับ
126 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรคเบาหวาน
3) การตรวจความทนต่อกลูโคส ถ้าระดับพลาสมา
กลูโคส 2 ชั่วโมงหลังดื่มน�้ำตาลมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่า เป็นโรค
เบาหวาน และ 4) การตรวจระดับเฮโมโกลบินเอ
วันซี ถ้ามีค่าเท่ากับหรือมากว่า 6.5% ให้การ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (The Preparation
Staff of Guidelines for Diabetes, 2015 : 8)
1.7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน มีดงั นี้ (Prompan,
2011 : 78-79 ; Eiamrod, 2009 : 54 ; Jindamai,
2009 : 64-65) 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้
ในการดูแลตนเอง การรับรูถ้ งึ ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง (Thongkool, 2014 : 171) การรับรู้
ความรุนแรงของโรคเบาหวาน (Jaklang, 2014 :
29) เจตนคติต่อโรค เบาหวาน ความเชื่อด้าน
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สุ ข ภาพ และภาวะอารมณ์ แ ละความเครี ย ด
และ 2) ปัจจัยด้านการสนับสนุน ได้แก่ การเข้าถึง
สถานบริการสาธารณสุข การบริการสุขภาพจาก
บุคลากรสาธารณสุข (Sangyanang, 2014 : 63)
การตรวจรักษา การปรับรูปแบบบริการร่วมกับการ
ใช้แรงสนับสนุนทางสังคม (Phanratanaissara,
2008 : 84) การมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว
การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการติดตามเยี่ยมบ้าน ดังนั้น
การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน จึงขึ้นอยู่กับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตัวผู้ป่วย
แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร ที่ เ สี่ ย ง ต ่ อ โ ร ค เ บ า ห ว า น
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมู่บ้าน
หรือชุมชน และที่ส�ำคัญคือบุคลากรสาธารณสุข
2. แนวคิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพ ปัญหาด้านสุขภาพมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
สุ ข ภาพโดยตรง เช่ น การไม่ อ อกก� ำ ลั ง กาย
การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ซึง่ ต้องด�ำเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม โดยใช้
กระบวนการสุขศึกษา เพื่อท�ำให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในลักษณะของการปลูกฝัง
การสร้างเสริม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพกลุ ่ ม เป้ า หมายให้ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสมให้ ม ากพอที่ จ ะลดปั ญ หาสาธารณสุ ข
ในกลุม่ เป้าหมายได้ (Health Education Division,
Department of Health Service Support,
Ministry of Health, 2013 : 2-5) ดังนี้
2.1 การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพ (Health Behavior Modification)
เป็นการน�ำเอาหลักการแห่งพฤติกรรมมาประยุกต์
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เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
โดยเน้ น ที่ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพสามารถสั ง เกต
และวัดได้เป็นส�ำคัญ
2.2 การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพ ต้องเริ่มที่ตนเองและการมีส่วนร่วมของ
ครอบครั ว และหมู ่ บ ้ า นหรื อ ชุ ม ชน (Health
Education Division, Department of Health
Service Support, Ministry of Health, 2013 :
20-22) ดังนี้ 1) บุคคลนัน้ ต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง มีความรู้สึกตระหนักจากภายในตนเอง
ก่อนจนรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยตนเอง และ 2) ในหมู่บ้านหรือชุมชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือรับรู้ปัญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน
หาแนวทาง วิธกี าร และกิจกรรมในการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
รวมถึงร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
3. นโยบายหมู ่ บ ้ า นการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรม สุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
ส่งเสริมสนับสนุนให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิรา
ลงกรณ : หมู ่ บ ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพบริโภคอาหาร และออกก�ำลังกายที่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ซึ่งมีแนวทางด�ำเนินงานดังนี้ (Health
Education Division, Department of Health
Service Support, Ministry of Health, 2013 :
1)
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3.1 สร้ า งและพั ฒ นาที ม แกนน� ำ
พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3.2 มีและใช้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน
และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อก�ำหนด
เป้ า หมาย ทิ ศ ทางและแผนการพั ฒ นาได้ ต รง
ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของชุมชน
3.3 เข้ า ใจปั ญ หาและวางแผน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 1) สร้างการ
รับรู้ความเข้าใจปัญหา และเป้าหมายการด�ำเนิน
งานปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให้ กั บ ชุ ม ชน
2) การคืนข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
สูช่ มุ ชน และ 3) ก�ำหนดแนวทางหรือวางแผนปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3.4 จั ด กิ จ ก ร ร ม ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ
และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพอย่ า ง
แท้จริง
3.5 เฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
เพื่อค้นหาพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงของประชาชน
แล้วหาหนทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.6 สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนประสบความ
ส� ำ เร็ จ โดยการขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายร่ ว มกั น
รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากร
ในการด�ำเนินงาน
3.7 ประเมิ น ผลส� ำ เร็ จ และการ
ถอดบทเรียน เป็นการแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
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ว่าควรจะด�ำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่อหรือ
ไม่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร
4. ความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายหมูบ่ า้ น
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพไปปฏิ บั ติ
เป็นการน�ำนโยบายพื้นฐาน กฎหมาย ค�ำสั่งของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือค�ำพิพากษาของศาล
ไปด�ำเนินการ การกระท�ำ หรือปฏิบตั กิ ารทัง้ หลาย
ทั้งหลายที่มุ่งให้เกิดผลตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
ให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ (Posing, 2011 : 40-51)
ซึ่งอ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้น�ำนโยบาย
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปปฏิบัติ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 พบว่า ปีงบประมาณ
2559 สามารถด� ำ เนิ น การหมู ่ บ ้ า นปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพได้เพียง 59 หมู่บ้านและชุมชน
จาก 170 หมู่บ้านและชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ
34.71 ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 80
(Chum Phae Contracting Unit of Primary
Care, 2016) ส่วนผลการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปในกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 40,464 คน พบว่า ได้รับการคัดกรอง
ร้ อ ยละ 93.08 มี ก ลุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ โรคเบาหวาน
จ�ำนวน 7,309 คน หรือร้อยละ 18.07 ส�ำหรับกลุม่
เสี่ ย งนี้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพแล้ว อาจมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูง
ถึงร้อยละ 70 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.65 ซึ่งเกิน
มาตรฐานที่ก�ำหนดว่า อัตราการตรวจพบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 และหาก
พิจารณาถึงความส�ำเร็จในการควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ก�ำลังการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และศูนย์สขุ ภาพ
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ชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมแพ พบว่าผูป้ ว่ ย
เบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ดีเพียง
ร้อยละ 22.62 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานต้องควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ได้ดีร้อยละ 40 ขึ้นไป ส่วนปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ขาดความชัดเจนในการ
ตัง้ เป้าหมายหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติยังไม่
ครอบคลุ ม ท� ำ ให้ ข าดทั ก ษะในการด� ำ เนิ น งาน
และขาดกระบวนการก�ำกับ ติดตาม และประเมิน
ผลที่ต่อเนื่อง เนื่องจากภาระงานของบุคลากร
สาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านมากเกินไป และการด�ำเนิน
งานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้องใช้
ความพยายามและใช้ระยะเวลาทีย่ าวนาน (Chum
Phae District Health Office, 2016)

3. สรุป

อ� ำ เภอชุ ม แพ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ น� ำ
นโยบายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไป
ปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ปัจจุบันพบว่า
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมีเพียงร้อยละ 34.70 อัตราการควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลได้ดใี นผูป้ ว่ ยเบาหวาน มีเพียงร้อยละ
22.62 และประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปตรวจพบ
ภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานสูงถึงร้อยละ 18.07
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ได้แก่
ขาดความชั ด เจนในการก� ำ หนดค่ า เป้ า หมาย
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม
ท�ำให้ขาดทักษะในการด�ำเนินงาน ขาดกระบวนการ
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ก� ำ กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
มากเกินไป ซึง่ การด�ำเนินงานนโยบายหมูบ่ า้ นปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้องใช้ความพยายาม
และระยะเวลาที่ยาวนาน

4. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรก�ำหนดให้โรคเบาหวานเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของอ�ำเภอชุมแพ เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน และประชาชน
1.2 ควรก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การวัดผลของการด�ำเนินงานตามนโยบาย และน�ำ
ผลการด�ำเนินการบรรลุตวั ชีว้ ดั สนับสนุนขวัญก�ำลัง
ใจส�ำหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
2. ข้อเสนอแนะน�ำไปปฏิบัติ
2.1 ควรก�ำหนดกลยุทธ์หมูบ่ า้ นปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขของอ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2.2 ควรก� ำ หนดค่ า เป้ า หมายการ
พั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ทีต่ อ้ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหมูบ่ า้ นภายในระยะ
เวลา 4 ปี
2.3 ควรพัฒนาศักยภาพทีมพีเ่ ลีย้ งที่
เป็นบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล และศูนย์สขุ ภาพชุมชนให้ครอบคลุมทุก
แห่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนน� ำ
สุขภาพ อสม. และภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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2.4 ควรเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
2.5 ควรก� ำ หนดกฎ กติ ก า และ
มาตรการทางสังคมของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะ
สมและจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เ อื้ อ ต่ อ การปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
2.6 ควรมีการประกวดหมู่บ้านปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมู่บ้านที่ประสบผลส�ำเร็จ
2.7 ควรก� ำ หนดให้ มี ร ะบบการ
รายงาน ติดตาม และก�ำกับผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำทุกเดือน
2.8 ควรมีระบบการประเมินผลการ
รับรองมาตรฐานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และการประเมินมาตรฐานการป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกลของระบบสุขภาพ
อ� ำ เภอกั บ การน� ำ นโยบายหมู ่ บ ้ า นปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไปปฏิบัติในพื้นที่

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
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