
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 8 

“R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลีย่นแปลง” 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ชั้น 2 อาคารศนูย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ี

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผลงาน R2R ดีเด่น "เปลี่ยนบริการ เพิ่มความสขุด้วย R2R" 

เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง Sapphire 205       

 

เรื่อง การบริการฟืน้ฟคูนพิการกล้ามเนื้อออ่นแรง 

ที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ด้วยเครือขา่ยสุขภาพ 
 

 ณฐวดี ศรีวรรณยศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นายประจักร  กองตัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ํา จังหวัดพะเยา 

ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ระยะ 80 ปีที่ผ่านมา  ครอบครัวบ้านถ้ําประสบกับปัญหาความพิการจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน4 ช่ัวอายุ 

เสียชีวิตแล้ว 31 คน เริ่มจากมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง พิการในที่สุดและผู้พิการเหล่านี้ถูกปฏิเสธความ ช่วยเหลือ 

เพราะไม่เข้าค่ายเกณฑ์กรณีของผู้พิการ และไม่ทราบสาเหตุของความพิการจึงเกิดการทําวิจัย R2R ขึ้น 

เนื้อหาขั้นตอนการดําเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้น 

1. สร้างทีมงาน ได้แก่ สสจ. SRRT นักกายภาพบําบัด อสม. เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบของการสร้างทีมงาน 

คือ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญ ค่า Lab มีราคาสูง แก้ปัญหาโดยการศึกษาบทเรียน แล้วนําเสนอให้กับ

หน่วยงานสําคัญ อาทิ พมจ. กาชาด 

2. ค้นหาคําตอบ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในระดับคัดกรอง ทําให้ทราบสาเหตุของการเกิดโรค คือ เกิดจาก

กล้ามเนื้อเสียการประสานงานของสมองน้อยและไขสันหลัง หรือ Spinocerebella,SCA 1 ทําให้เสีย

การทรงตัว เป็นความผิดปกติในระดับยีนและโครโมโซม ปัญหาที่พบ คือ ส่งผลต่อจิตใจ แก้ปัญหาโดย

การ นําทีมสุขภาพจิต หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเข้าช่วยเหลือ 



3. Geneticconsult, CCM/CBR กระตุ้นเครือข่ายหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมฟ้ืนฟู เกิดนวัตกรรม

ชาวบ้าน คือ การนําหลอดกาแฟทําเป็นเบาะ เพื่อลดแผลกดทับ มีการปรับปรุงสุขาภิบาลและเยี่ยม

บ้านผู้ป่วย ปัญหาที่พบ คือ เป็นมาระยะเวลานาน การแก้ไข คือ การให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรุปมีขั้นตอนกระบวนการชัดเจนตั้งแต่การคัดกรอง ให้ความรู้ ร่วมกันฟื้นฟูและทําแผนพัฒนา

คุณภาพโดยมีนโยบายทางด้านพันธุกรรมที่ชัดเจน  

ข้ออภิปราย เนื่องจากโรคนี้เป็นมาระยะเวลาที่ยาวนาน เหตุใดที่เริ่มเล้งเห็นปัญหาและนํามาศึกษา

โรคนี้จะป่วยตอนอายุ 35 ปี แต่ละครอบครัวแยกกันอยู่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีโอกาสได้เจอ จนมีโอกาสพบ 

3-4 คน ซึ่งมีความพิการและล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติเดียวกัน จึงได้ทําการศึกษาและค้นพบต่อไปเรื่อย ๆ  

ข้อแนะนํา มีการรายงาน report case ที่ดี  ใช้แผนผังเครือญาติในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เรื่อง รูปแบบการลดการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยชุมชนมสี่วนร่วม 
: กรณีศึกษาบา้นย่านขาด อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก 

 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร คุณวรางคณา บุบผา โรงพยาบาลพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก  
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

บทนําจากการกรณีศึกษาพบว่าปัญหาในเรื่องของการติดแอลกอฮอล์ติดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ  
พบเป็นจํานวนมากในอายุ 20 ปี มีการด่ืมหนัก ประกอบกับการชอบขับขี่ซึ่งพบในอัตราที่สูง สุดท้ายเยาวชน
เข้าสู่การด่ืมแอลกอฮอล์ได้ง่าย และจากสถิติด้านอุบัติเหตุติดเป็นอันดับ 2 มีอัตราการตายพบว่า เป็นอันดับ 3 
ในปี 2555 พบผลการบําบัดว่า คนไข้มีการเลิกด่ืมสุราเป็นอันดับที่น้อย จึงได้นํากระบวนการที่เคยศึกษามา
เป็นประเด็นปัญหาในการศึกษาวิจัยนี้ขึ้น 
เนื้อหาเมื่อทําการศึกษากับพบว่า ผลการบําบัดมิใช่ประเด็นปัญหา แต่ระบบบําบัดขาดประสิทธิภาพ ชุมชนมี
การส่งเสริมให้ด่ืมแอลกอฮอล์ ขาดความร่วมมือในการตรวจสิ่งแวดล้อม มีร้านค้าที่ขายแอลกอฮอล์เป็นจํานวน
มาก เด็กอายุ 3 ปีเริ่มด่ืม สืบเนื่องมีพฤติกรรมเลียนแบบคนในครอบครัว มีวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วมซึงแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน 
 1.วิเคราะห์ประเมินปัญหา 
 2.พัฒนารูปแบบ มี 4กิจกรรม 
  2.1 ค่ายครอบครัว เกิดจากการค้นพบว่า ครอบครัวด่ืมหนัก 
  2.2 ให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน มีการนําบุคคลต้นแบบมาร่วมเสวนา 
  2.3 กิจกรรมบําบัดสร้างแรงจูงใจ 
  2.4 ควบคุมร้านค้าในการจําหน่ายสุรา 
 3. นําข้อมูลที่ได้คืนสูชุมชนและนําไปปรับใช้ 
 4.ประเมินผลรูปแบบว่าสอดคล้องกับบริบทของชุมชนหรือไม่ 

สรุป ปัจจุบันมีครอบครัวต้นแบบที่ขอเลิกเหล้าตลอดชีวิต 4 คน มีร้านค้าจํานวน 3 ร้านค้า ที่ไม่ขอ
จําหน่ายสุราเลย ซึ่งนี้เป็นจุดเด่นของโครงการ คือ ร้านค้าต้นแบบที่เลิกจําหน่ายสุราอย่างเด็ดขาด แต่ทั้งนี้ 
ก็ยังมีข้อจํากัดที่มีคนต่อต้าน การปัญหาด้วยการพูดคุย ปรับทัศนะคติร่วมกัน และข้อจํากัดในความยั่งยืนของ
ผลลัพธ์ที่ต้องใช้ระยะเวลา  
คําถาม : ทําอย่างไรให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วม 
ตอบ :  มีการอบรมอย่างเต็มที่ ขอความร่วมมือจากร้านค้า สร้างกลุ่มเครือข่ายร้าค้ากันเองให้มีการตรวจ
ร้านค้าตามพรบ. และให้ผู้ที่น่าเชื่อถือ ยอมรับ เข้ามามีส่วนร่วม 



เรื่อง การพัฒนารปูแบบลด ละ  เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ “วังว้าโมเดล” 
 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นางวิไล  อบเชย   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครวัและบริการปฐมภูมิ จังหวัดน่าน  
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชน 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมลงแขก เมื่อทํานาเสร็จก็
มีการด่ืมสุรา ด่ืมเครื่องดื่มชูกําลัง จึงพบว่ามีประชากรจํานวนหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต 
โรคเบาหวาน และ Stroke  ประกอบกับมีปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย คนใน
ครอบครัวด่ืมเกือบ 100% พบเด็กในหมู่บ้านเสียชีวิตจากการด่ืมสุรา จึงเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
เนื้อหา  มีการทบทวนปัญหาร่วมกับชุมชน โดยนําประเด็นที่เยาวชนเสียชีวิตมาเป็นประเด็นหลัก ๆ ในการ
ทบทวน ขบคิด และชาวบ้านก็ตระหนักได้ถึงรายได้ที่ไม่เพียงพอ จึงได้เกิดขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. เตรียมการ: มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ชวนคิด ชวนคุย ร่วมกับแกนนํา หางบประมาณพร้อมกับแบ่ง
หน้าที่ 

2. ระยะดําเนินการ แบ่งเป็น 3 ปี 
ปีที่ 1 ให้มีการงดเหล่าในช่วงเทศกาลลงแขก งานศพ มีงานกีฬาให้กับเยาวชนทุกสิ้นปี 
ปีที่ 2 เชิญบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตมีร่วมโครงการ เชิญชวนร้านค้าให้มีส่วนร่วม 
ปีที่ 3 มีคลินิกเลิกสุราในชุมชน ในงานเทศกาลต่าง ๆ ให้เจ้าอาวาสมามีส่วนร่วมเป็นแกนนําในการเลิก
สุรา 

3. ประเมินผล ร่วมกับชุมชน เป็นแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
 สรุป เกิดชมรมสุขภาพ  อัตราปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง  บุคคลต้นแบบสามารถเลิกสุราได้
ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและ
สามารถลดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ร้ายแรงได้ 

จุดเด่น  ใช้บุคคลต้นแบบมาเป็นแกนนําชวนเลิกเหล้า 
ข้อจํากัด  กลุ่มอาชีพก่อสร้างและรับจ้างรายวันยังไม่สามารถเลิกได้ ยังมีการผลิตเหล้าเถื่อนอยู่ 

 

 

 

  



เรื่อง เปรียบเทียบระยะเวลาในการรับประทานยาชงรางจืดต่อการลดระดับสารเคมใีนเลือดของเกษตรกร
กลุ่มที่มีผลเลอืดไม่ปลอดภัย ตําบลผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นายสุรเดช  ผกากด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสมศักด์ิพัฒนา จังหวัดเลย 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

สืบเนื่องจากปี 2552 มีการวัดระดับการคัดกรองสารเคมีพบมากในปริมาณสูง จึงมีการแก้ไขปัญหาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีความยากจึงทําให้ปิดโครงการลงในปี 2553-2554 แต่ในปี 2555 
กองทุนสุขภาพเริ่มเข้ามามีบทบาทและสนับสนุนงบประมาณ และในปี 2556 พบปัญหาการใช้สารเคมีสูงเป็น
อันดับ 2 ของประเทศ จากผลการเจาะเลือด 351 คนซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีผลเลือดอยู่ในระดับอันตราย จึงเริ่ม
สนใจที่จะนํารางจืดมาใช้แต่ก็ยังขาดการศึกษาประสิทธิผลในเรื่องของระยะเวลาในการใช้ยาอยู่ 
เนื้อหา  ในรางจืดมีตัวยาที่สําคัญที่สามารถนํามาใช้ได้ จากผลการคัดกรองพบว่า เกษตรกรมีผลเลือดไม่
ปลอดภัย 82 คน จาก 351 คน จึงเกิดขั้นตอนการศึกษาด้วยรางจืด ดังนี้ 

1. เริ่มคัดกรองผลเลือดของเกษตรกร 
2. ให้ยาและวัดผล โดยเป็นยาชนิดชง รับประทานเช้า-เย็น ครั้งละ 1 แก้ว แบ่งเป็น 

 ให้ทาน 7 วัน ติดต่อกันแล้ววัดผล 
 ให้ทาน 14 วันแล้ววัดผล 
 ให้ทาน 21 วันแล้ววัดผล 

การประเมินผล ใช้วิธีการเปรียบเทียบประสิทธิผลของระยะเวลาที่ใช้ยา โดยคํานวณเป็นการให้
คะแนน ย่ิงมีคะแนนมากประสิทธิผลย่ิงมากขึ้นตามลําดับ 

สรุป  ไม่จําเป็นต้องรับประทานถึง 14 หรือ 21 วัน รับประทานเพียงแค่ 7 วันก็สามารถลดระดับ
สารเคมีในเลือดได้ และในปี 2557มีการนําไปศึกษาต่อยอด ออกสู่ชุมชนระดับอ่ืน ๆ สนับสนุนการให้ความรู้
กับชุมชน มีการให้ชาวบ้านปลูกรางจืดและนําไปผลิตที่โรงงงาน 

จุดเด่น  การนําของที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ  ให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอดในตัวยาอื่น ๆที่จะสามารถนําไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ 

 

 

 

 



เรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นางปริยกร  ชาลีพรม   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลละหาน จงัหวัดชัยภูมิ 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

บทนําตรวจพบปัญหามีพยาธิใบไม้ในตับในอัตราที่สูงจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ เช่น ก้อย 
ลาบ เป็นต้น และประกอบกับการที่จะพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับให้เกิดเป็นต้นแบบ จึงได้
เกิดการศึกษาวิจัย R2R ขึ้น การพัฒนาป้องกันรูปแบบการควบคุมให้เหมาะสมกับชุมชนให้เล็งเห็นปัญหาได้
ด้วยตัวเอง โดยมีการดําเนินงานเป็น 3 ระยะดังนี้ 

1. เก็บข้อมูลประเมินสถานการณ์ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วนํามาออกแบบโครงการ 
2. ดําเนินการวางแผน โดยมีทีมวิจัยชุมชนเป็นแกนนําหลัก 
3. ประเมินผล โดยการจัดการ หาวิธีการแก้ไขต่อไป ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการให้ความรู้ทางวิชาการ 

ชาวบ้านมีการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ลดลง มีการเปิดคลินิกตรวจปีละ 2 ครั้ง และที่สําคัญ
ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

จุดเด่น  ชุมชนเป็นทีมวิจัยเอง ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่อง การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบมีส่วนร่วม 
บ้านเหล่าพัฒนา อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร พ.จ.อ.ทินณรงค์ เรทน ู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนศาลา จังหวัดนครพนม 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เพิ่ม
มากขึ้น  ในสมัยก่อนมีการให้ความรู้ แนะนํา แต่ผลที่ได้ผู้ป่วยไม่ลดลง  จึงลองเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกระแสหมู่บ้าน  จึงได้ค้นพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงใหม่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากออกกําลังกายน้อย 
สูบบุหรี่เป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นภาระของโรงพยาบาลและภาครัฐในการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา 
เนื้อหา  มีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1-3  เก็บข้อมูล โดยใช้ชุมชนเป็นส่วนร่วมและให้นําเสนอปัญหาด้วยตัวเอง 
 ขั้นตอนที่ 4  นําข้อมูลที่ได้คืนสู่ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 5  ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมการออกกําลังกาย โดยใช้ผู้นํา หรือ คน
ต้นแบบ มีการมอบใบประกาศให้สําหรับผู้ที่สามารถทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 
เดือน ส่งเสริมการรับประทานผัก เน้นการปลูกเอง ทานเอง จัดโครงการลด ละ เลิก
บุหรี่โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงที่เคยติดบุหรี่แล้วเลิกได้มาเป็นพี่เลี้ยงรูปแบบระบบพี่เลี้ยง  
- พ่ีเลี้ยงที่เลิกได้ 1 ปี มาช่วยผู้สูบ 
- ถ้าผู้สูบเลิกได้ จะได้รับเข้าการอบรมให้เป็นพี่เลี้ยงต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6  ประเมินผลการดําเนินการ 
เกิดนวัตกรรมทางสุขภาพ ได้แก่ ถนนออกกําลังกาย พ่ีเลี้ยงช่วยเลิกบุหรี่ 
จุดเด่น  4 ร่วม ได้แก่ ร่วมทีมงาน ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมดําเนินการและร่วมรบัผลประโยชน์ 
ข้อแนะนํา  เป็นการคืนกําไรสู่ชุมชน  ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 



เรื่อง ประสิทธผิลของโปรแกรม 7 life Style Sweet Lamlukka model 

ที่มีต่อการควบคุมโรคเบาหวานชนิดไม่พึง่อินซูลนิ 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นางจินดา  ดวงเจริญ โรงพยาบาลลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

S = Sugar low level อ่อนหวาน 
 W = well being สุขภาพดี 
 E = eating & exercise  
 E = emotion สุขภาพจิต 
 T = technical รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จากสมัยก่อนที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานทั่วไป  เริ่มจากอาหาร ออกกําลังกาย ได้
มีการคิดค้นขึ้นจาการที่แลกเปลี่ยนพูดคุยในทีมสหวิชาชีพยังไม่เพียงพอ จึงเริ่มที่จะนํานักเภสัชกร ทันตแพทย์ 
นักโภชนาการ พยาบาลและนักกายภาพบําบัด มามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอําเภอลําลูกกาเป็นปัญหาของ
โรคเบาหวานอันดับ 1 โดยที่ทีมสหวิชาชีพเล็งเห็นแล้วว่าไม่ต้องการให้เกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย จึงทําให้เกิด
การคิดโปรแกรม 7 life Style Sweet Lumlukka model ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคุม
ระดับน้ําตาลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
เนื้อหา  ขั้นตอนการดําเนินการ 

• วัดระดับ HbA1C จํานวน 27 คนจากผู้สมัครใจ ต้องอยู่ในระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 7  

• จากนั้นเดือนที่ 1 เจาะ HbA1C และ FBS 

• เดือนที่ 2-3 ให้โปรแกรม 7 life Style Sweet Lumlukka model โดยผู้ป่วยต้องเรียนรู้ 7 ฐานใน 1 
วัน โดยใช้วิธีโค้ชชิ่ง 

• เดือนที่ 4-5 เจาะ FBS เข้าโปรแกรมต่ออีก 3 เดือน 
โดยกลุ่มตัวอย่างเมื่อเสร็จสิ้นการเข้าโปรแกรมแล้วจะได้รับการประเมินโดยการสัมภาษณ์ (เป็น 2 

ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 7 ฐาน) เป็นการเสร็จสิ้นโปรแกรม 
สรุป  มีประสิทธิผลเกิดขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร การออกกําลังกายแลละการใช้ยา ผู้ป่วยมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น ระดับ HbA1C อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 
คําถาม : 7 ฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ :    ออกกําลังกาย อาหาร ยา Metabolic ทันตกรรม การดูแลเท้าและสุขภาพจิต 



เรื่อง พัฒนารปูแบบการดูแลผูป้่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชนโดยการเสรมิสร้างพลงัภาคีเครือขา่ย 

แบบมีส่วนร่วม อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นางสุนีรัตน์  สิงห์คํา โรงพยาบาลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ในปี 2554 พบคนไข้เป็นโรคไตเรื้อรังจํานวน 122 คน ต่อมาในปี 2555-2557 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น 
มีอัตราการบําบัดโรคไตเพิ่มมากขึ้น พบคนไข้บางรายเสียชีวิตจากการบําบัดไต ซึ่งในสมัยก่อนระบบการดูแล
ผู้ป่วยยังไม่ชัดเจน บุคคลากรยังขาดองค์ความรู้ จึงเกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังขึ้น 

จากกรอบแนวคิดที่ว่าการดูแลผู้ป่วยได้ดีต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วม มีภาคีเครือข่ายและการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม  โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

• กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 

• กลุ่มภาคีเครือข่ายและแกนนําสุขภาพ  เช่น  พระสงฆ์, อสม., ครอบครัวผู้ป่วย เป็นต้น 

• ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ดูแล  ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยที่ล้างไต หรือ ฟอกไต และจัดต้ัง
ชมรมผู้ป่วยและครอบครัวต้นแบบ 
ขั้นตอนดําเนินการ  แบ่งเป็น 5 ขั้น 

1. คณะทํางาน ทบทวน วางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
2. ทําหลักสูตร 
3. ต้ังคณะกรรมการระดับอําเภอ แบ่งบทบาทหน้าที่ 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ให้คําแนะนํากับผู้ป่วยและผู้ดูแล 

ผู้ป่วยสามารถชะลอภาวะไตเสื่อมได้  เมื่อมีนโยบายโรคไตเรื้อรังที่ชัดเจน มีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันและสามารถส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ (รพ.มหาสารคาม) และ
ประการสําคัญ คือ ผู้ป่วยมีการรับประทานอาหารเค็มลดลง มีการรับรู้ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเพิ่มมากขึ้น 

กระตุ้นให้เกิดการกระทํา โดยใช้ผู้ป่วยเป็นครู ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ข้อเสนอแนะ  อยากให้โรงพยาบาลที่อ่ืน ๆ นําไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแบบโรงพยาบาลแกดํา 

 

 



เรื่อง การพัฒนาแนวทางเฝา้ระวัง ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อชายแดนในเครือข่ายภาคประชาชนคู่ขนาน 

บ้านห้วยสะแตง ตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กับเมืองเชยีงฮ่อน ประเทศ สปป.ลาว 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นางสาวนาริน  มงคล สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยสะแตง จังหวัดน่าน 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
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อําเภอทุ่งช้างเป็นอําเภอที่ติดต่อกับสปป.ลาว มีจุดผ่อนปรนทางเศรษฐกิจ 1 จุด ที่มีหน่วยงานทหาร

พรานของไทยประจําการอยู่ ซึ่งมีผู้ผ่านเข้าออกจํานวนมากและส่วนหนึ่งเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่ไทย 

และที่ผ่านมาพบการระบาดในโรคคอตีบ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 จากปัญหาดังกล่าวพบว่ามี

การเฝ้าระวังโรคล่าช้า จึงทําให้เกิดการวิจัยพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มีการจัดทําคู่มือการเฝ้าระวังและแจ้งข่าวทั้งแบบเอกสารและผ่านระบบไลน์ทั้ง 2 ภาษา โดยมีการ

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของทหารพราน จากนั้นมีการประสานงานผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทดลองการใช้แนวปฏิบัติการณ์เฝ้าระวังจนเกิดประสิทฺธิผล จึงนําไปใช้จริง ถ้ามีการพบการระบาดจะใช้ SRRT 

ลงพื้นที่สํารวจ ตรวจสอบ 

เป็นการลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีจํานวนน้อย  เกิดภาคีเครือข่าย 2 ประเทศ สามารถเฝ้าระวัง

และป้องกัน ควบคุมโรคได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และประการสําคัญทหารพรานตระหนักถึงในการเฝ้าระวังโรค 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่อง ภาคเีครอืข่าย โรงงานสีขาว ร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ณฐวดี ศรีวรรณยศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร นางนิตยา  นิลจันทร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่ง จังหวัดกระบี่ 
ผู้นาํสนทนา    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

                      ดร.สุวารี เจริญมุขยนันท  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จากการสุ่มตรวจร่างกายพนักงานในโรงงานจํานวน 60 ราย พบว่ามี 14 รายที่มีสารเสพติดคิดเป็น

ร้อยละ 23.33 จึงเกิดคําถามที่ว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเหลือพนักงานกลุ่มนี้ได้เนื้อหา มีมาตรการ 4 ก.

ได้แก่  

1. กีฬา  

2. กลอุบาย สอบถามความต้องการว่าอยากจะเลิกหรือไม่ จากนั้นมีการตรวจสุขภาพ เช่น วัดความดัน 

ตรวจเบาหวาน HIV เป็นต้น 

3. กําลังใจ เยี่ยมบ้านพนักงาน 

4. กติกา มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถ้าพบสารเสพติดจะมีบทลงโทษเป็น

ลําดับขั้น ดังนี้ 

 - เข้ารับการบําบัด 

 - งดจ่ายเงินเดือน 

 - ลดตําแหน่ง 

โดยกติกาสําคัญ คือ ห้ามลาออก ต้องบําบัดให้ครบ 1 ปี ถ้าไม่สําเร็จจึงจะสามารถลาออกได้ 

ปัจจุบันตรวจไม่พบพนักงานที่มีสารเสพติดในร่างกาย ทุกคนมีส่วนร่วมให้กําลังใจ ซึ่งกันและกัน เกิด

การการปรับเปลี่ยนด้านการบําบัดผู้ที่ติดยาเสพติด 

ผู้บริหารมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญและทุกคนพร้อมร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหา 


