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และกระบวนการดำเนินโครงการสำหรับเป็นต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของชุมชนในการลดเสี่ยง
ลดโรคซึ่งได้เลือก 2 พื้นที่เป้าหมายของการถอดบทเรียน คือจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก รศ.ธราดล เก่งการพานิช ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมงาน สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลระแหง โรงพยาบาลและสถานีอนามัยลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลแม่ทา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่ทา ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำประเด็นและสิ่งที่ดีไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินการชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพต่อไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด คณะผู้จัดทำ
ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณ
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บทสรุปผู้บริหาร
การศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการดำเนิ น โครงการเพื ่ อ นำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละบทเรี ย นของการ
ดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนเป็นโครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการถอดบทเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง คือ 1) หมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และ 2) ตำบลแม่ทา (7 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เกณฑ์ในการคัดเลือก
จากผลงานเด่น/ผลการประกวดในการประชุมที่ส่วนกลางจัด ซึ่งภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี ได้จากการนำเสนอผลงาน
เด่นของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร “โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนหมู่ 1 และ
หมู ่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวั ด ปทุ ม ธานี ” ในการสั ม มนาวิ ช าการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคแห่ ง ชาติ
ประจำปี 2553 และอีกแห่งจากภาคเหนือได้จากผลการประกวดซุ้มนิทรรศการ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง
ลดโรค 3 อ. พอเพียง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่” ได้จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน Better Practice Thailand
Expo) ปี 2553 จากการถอดบทเรียนพื้นที่ทั้งสองแห่ง ได้บทเรียนจากการเรียนรู้ที่สำคัญ 3 ประการคือ  1) ความแตกต่าง
ในเชิงพื้นที่คือ ความเป็นกึ่งเมือง (ปทุมธานี) และความเป็นชนบท (เชียงใหม่)  2) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกลไกและมีเครือข่ายในการขับเคลื่อน และ 3) มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแห่งความสำเร็จ วิธีการศึกษาข้อมูล
ใช้กระบวนการถอดบทเรียน ได้แก่ การสนทนากลุ่มและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน และการสัมภาษณ์
ข้อมูลเชิงลึกทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและองค์กร
ผลสรุปจากการศึกษามีดังนี้
1. พื ้ นที่แรกภายใต้โครงการพัฒนาศัก ยภาพภาคี เ ครื อ ข่ า ยชุ ม ชนหมู ่ 1 และหมู ่ 3 ตำบลระแหง อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวแทนของชุมชนกึ่งเมือง การริเริ่ม
โครงการเป็นโครงการจากส่วนกลางที่พัฒนาโครงการตามแนวคิดทฤษฎีของการมีส่วนร่วมและใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่ง
กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายให้มีการดำเนินงานเฝ้าระวังจัดการ
ป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด และ
2) เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนหมู่บ้าน เกณฑ์การเลือกชุมชน
ดำเนินการ 3 ประการคือ 1) ประสบการณ์ความร่วมมือของเครือข่าย 2) ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(เทศบาล) โดยพิจารณาจากผลงานในช่วงที่ผ่านมา และ 3) ชุมชนที่มีความพร้อมทั้งด้านของบุคลากร แกนนำชุมชน/
แกนนำ อสม. ที่ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำงาน การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ แรกเริ่ม
เกิดเครือข่ายอำนวยการประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ (1+5) คือ 1 สคร. เป็นแกนกลางประสานกับ 5 หน่วยงาน/องค์กร
ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
สถาบั น โรคทรวงอก นนทบุรี และเทศบาลตำบลระแหง เพื ่ อ จั ด ตั ้ ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน และร่ ว มวางแผน
การดำเนิ น งาน รวมถึงการเลือกพื้นที่ปฏิบัติก าร และระยะที ่ 2 คื อ เครื อ ข่ า ยระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารซึ ่ ง มี ก ารประสาน
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กับแกนนำชุมชนและหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด/พระ เกษตรตำบล เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายจะทำหน้าที่
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด และที่คาดหวังให้เป็นจุดเด่นคือ มีเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอนคือ 1) ประชุมชี้แจงขั้นตอนระหว่าง สคร.1 และแกนนำ
5 หน่วยงานเพื่อชี้แจงโครงการและวางแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 2) ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร
และปฏิบัติการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจริง  3) จัดรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในชุมชน  4) จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานในชุมชน 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและปรับแก้ภาคีเครือข่ายและแกนนำ
6) นิเทศติดตามและประเมินผล และ 7) สรุปผลการดำเนินงาน ความสำเร็จและบทเรียนของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดเครือข่ายและมีการสนับสนุนการดำเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้แนวคิด 7 ร. เป็นฐานเสริม คือ “ร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมประเมินและร่วมรับผลสำเร็จ” ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ตอบ
วัตถุประสงค์ คือ การมีเครือข่ายอย่างเป็นทางการและมีการสร้าง (อบรม) แกนนำเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ 1) การออกแบบโครงการที่มาจากโครงสร้างส่วนบน
ที่ริเริ่มคิดภายใต้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน ทำให้การออกแบบกิจกรรมเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนตามแนวคิดที่ครบตาม
ขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Act) และมีการศึกษาชุมชนจริงถือเป็นจุดเริ่มของการใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน มีการเลือก
พืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ (มีความพร้อม) มีการติดตามกำกับและประเมินผล รวมถึงการสรุปบทเรียน 2) การมีกลไกการดำเนินงาน
ที่เข้มแข็งและชัดเจนทั้งเจ้าภาพหลัก คือ เจ้าหน้าที่ สคร. ผู้ริเริ่มโครงการ และเจ้าภาพรอง คือ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
และทีมงาน รวมถึงการมีภาคีเครือข่ายช่วยสนับสนุน ได้แก่ สสจ. สสอ. และ รพ. และที่สำคัญคือ แกนนำ อสม.
ที่เป็นทั้งภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาภายใต้โครงการ 3) พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
4) แนวคิดบูรณาการกิจกรรม 5) รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดหลักปรัชญา
การเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning & Action : PLA) โดยใช้เครื่องมือ 4 ชิ้นคือ
การทำแผนที่ชุมชน การทำแผนที่ร่างกาย ปฏิทินชุมชนและการผลิตสื่อชุมชน 6) การติดตามอย่างสม่ำเสมอ และการคืน
ข้อมูลให้ชุมชน 7) ระบบการทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ การประชุมและพัฒนาศักยภาพ อสม. อย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง (การประชุม อสม. เป็นประจำทุกเดือนโดยเทศบาลเป็นเจ้าภาพ)
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมีหลายประการ คือ 1) สภาพชุมชนกึ่งเมืองกับการระดมการมีส่วนร่วม
การสื่อสารและการเข้าถึงประชาชน 2) บทบาทของผู้นำชุมชนมีน้อย 3) ความคาดหวังในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของ อสม. ที่สูงเกินสภาพความเป็นจริงของชุมชน และ 4) ความยากในการรวมตัวของคนในชุมชน
2. พื้นที่สองคือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียง (ปี 2552) ตำบลแม่ทา อำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ชนบทชุมชนแห่งนี้มีลักษณะเด่นคือการมีประวัติศาสตร์ชุมชน
ในการพัฒนาทุนทางสังคมและการสร้างรากฐานแห่งการพึ่งพาตนเอง ดังปรากฏเห็นเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง (สหกรณ์
การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจำกัด) เงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนก่อร่างสร้างฐานที่เข้มแข็งคือ 1) การเป็นชุมชนชายขอบของเมือง
เชียงใหม่ การต่อสู้เพื่อสิทธิและความชอบธรรมในการอยู่ร่วมกับผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสภาพที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน 2) ชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีลักษณะจริงจังและสอดคล้องกับ
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ปัญหา สร้างสรรค์วิถีคิดและวิธีทำงานที่อิสระ สอดคล้องกับบริบท แต่มีประสิทธิภาพ การใช้แนวคิดการรวมกลุ่ม
และการจัดตั้งสหกรณ์ 3) เกษตรยั่งยืนและปราชญ์ชุมชนเป็นทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาต่างๆ
ซึ่งมีทั้งระดับผู้อาวุโสและเยาวชน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียง เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม
โรคไม่ติดต่ออย่างน้อย 8 โครงการในช่วงปี 2552 - ปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความตระหนักขององค์กรใน
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพของชุมชน 2) เพื่อควบคุมป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถ
ป้องกันได้ในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ 3) เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงไขมันในเลือดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยการทำกิจกรรมหลักการ 3 อ. และสามารถควบคุมลดไขมันในเลือดลงได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
เสี่ยงของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวม 70 คน และผู้นำออกกำลังกาย หมู่บ้านละ 5 คน ผลความสำเร็จเห็นได้
จากผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถควบคุมไขมันในเลือดได้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานด้วยกระบวนการ
ทำงานเน้นการมีส่วนร่วมใน 2 ระดับคือ 1) กระบวนการทำงาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในระดับบุคคลมีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกกำลังกาย  การควบคุมสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้เหมาะสมเพื่อ
การมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยและเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการควบคุมตนเอง
และ 2) การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนบริหาร
จัดการได้เอง   อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการเป็นแบบ
การแปลงงานประจำ ให้เป็นงานวิจัย (routine to research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยควบคุมกำกับกระบวนการดำเนินการ
ให้มีระบบ มีขั้นตอน มีกลวิธีที่เข้มข้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self-Eff icacy Theory) และมีการประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็นขั้นคัดกรองปัญหา
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอดกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การแปลงไปสู่การดำเนินงานตามแผน และติดตามกำกับ การทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มีการ
กำหนดผังจุดหมายปลายทางในระดับประชาชนเป้าหมาย ระดับภาคีที่จะมาช่วย (เพื่อน/กลุ่ม) ระดับกระบวนการ
(วิธีการทำงาน) และระดับรากฐาน (เตรียมความพร้อมในการทำงาน) ทั้งนี้เพื่อให้เกิด “กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นสวย หน้าใส
ห่างไกลโรค”  
ผลการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จในหลายระดับ คือ ต่อเครือข่าย ต่อนโยบายสาธารณะ ต่อสุขภาพบุคคลและ
นวัตกรรม ซึ่งปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย 1) รากฐานของชุมชนที่มีโครงสร้างและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
เป็นทุน การมีผู้นำที่ดี วิถีคิดพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ 2) มีกลไกการดำเนินงานที่เข้มแข็งทั้งที่เป็นบุคคล แกนนำ
หลักและฝ่ายหนุนเสริม และความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 3) รูปแบบการดำเนินโครงการที่มีการวางแผนที่เป็น
ระบบและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ลักษณะของโครงการเชิงรุก และการมีโครงการและกิจกรรมอื่นหนุนเสริม
4) ลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 5) มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินโครงการ ได้แก่  1) บุคลากรมีน้อย  2) พฤติกรรมการกินอาหารที่เคยชิน  3) อาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (พืชไร้ญาติ
อาชีพของคนส่วนใหญ่)
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จุดเหมือนกันของทั้งสองพื้นที่ ได้แก่ 1) แนวคิดในการดำเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2) กลไกในการ
ดำเนินงานที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก  3) การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนนำ 5) รูปแบบกิจกรรมที่เน้นการออกกำลังกาย และ 6) มีการประเมินผล
การดำเนินงาน
จุดต่างสภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปของสองชุมชนระหว่างเชียงใหม่และปทุมธานี ได้แก่ 1) ลักษณะชุมชน : ชนบท-เมือง
2) ความทางสังคม ความเป็นเครือญาติและแรงเกาะเกี่ยว : มาก-น้อย 3) เพศสภาพของแกนนำชุมชน : ชาย-หญิง
4) เครือข่ายทางสังคม : ภาคประชาชน-ภาครัฐ  5) ทุนทางสังคม : มาก-น้อย  6) การเมืองการปกครองและการกระจาย
อำนาจ : สูง-ต่ำ
จุดต่างของโครงการของสองชุมชนระหว่างเชียงใหม่และปทุมธานี ได้แก่ 1) ผู้ริเริ่มโครงการกับคุณลักษณะ
ของผู้นำภาครัฐ : การจัดการเชิงรุกและรู้จักชุมชน-การใช้ความรู้เป็นฐานและไม่รู้จักชุมชน  2) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล-พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพแกนนำ  3) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเสี่ยง-กลุ่มป่วย  4) กลไก
การดำเนินงาน : แนวราบ/แนวนอน-แนวตั้ง/แนวดิ่ง  5) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : มาก-น้อย  6) การมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ : น้อย-มาก  7) การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน : มาก-น้อย  8) รูปแบบการดำเนินงาน : โปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม-กิจกรรมอบรมและรณรงค์  9) ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ : ปริมาณและคุณภาพ-ปริมาณ
จากบทเรียนของทั้งสองชุมชนแสดงให้เห็นว่า ไม่มีสูตรสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง หากแต่ขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันของชุมชน สถานการณ์และสภาพที่แตกต่างกันที่ก่อให้เกิดการออกแบบ
กระบวนการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
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บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่กำลังเผชิญอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงภายใต้กระแสของสังคมบริโภค
นิยมคือการเกิดภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังและการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง อันได้แก่ กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน กลุ่มโรคนี้เป็นภัยเงียบหรือฆาตรกร
เงียบซึ่งอุบัติขึ้นคุกคามและส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2548 มีผู้
เสียชีวิตจากโรคจากวิถีชีวิต 35 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 58 ล้านคนทั่วโลก และหากไม่เร่งแก้ไข
คาดว่าในปี 2558 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือประมาณ 41 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ผู้ที่เป็นโรคกลุ่มนี้อาจตายก่อนวัยอันควร หรือ
เกิดความพิการ ทำให้เป็นภาระและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปตลอดชีวิต
จากรายงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2552) พบว่า อัตราผู้ป่วยที่เข้ารักษา
ในโรงพยาบาลต่อประชากรแสนคนด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและเบาหวานในรอบ 10 ปีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตก ในปี พ.ศ. 2541 จาก 169.6, 59.9 และ 175.7 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็น 860.5,
276.83 และ 675.7 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ส่วนโรคหลอดเลือดสมอง ในปี พ.ศ. 2541 คิดเป็น
78.2 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มเป็น 216.58 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2551 คิดเป็น 3 เท่า และจากการสำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 โดยการตรวจร่างกายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงถึงกว่า 10 ล้านคน โรคเบาหวาน 3.2 ล้านคน โรคหลอดเลือดสมอง 7.3 แสนคน โรคหลอดเลือด
หัวใจ 6.9 แสนคน และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2.7 แสนคน (วิชัย เอกพลากร, 2553)
กลุ่มโรคนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า เกิดจากวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งบุคคล พฤติกรรม
และสิ่งแวดล้อม จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีด้วยกันหลายสาเหตุ
ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน การขาดการออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน การบริโภค
อาหารที่ไม่ได้สัดส่วน / บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม / บริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง ภาวะน้ำตาล
ในเลือดสูงและภาวะไขมันในเลือดสูงปัจจัยเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม



กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงได้
สนับสนุน การดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในการลดเสี่ยง ลดโรคในชุมชนและเพื่อพัฒนารูปแบบสนับสนุน
การเพิ่มคุณภาพการป้องกันควบคุมความเสี่ยงทั้งในเรื่องของเครือข่ายบริการสาธารณสุข และเครือข่ายบริการสุขภาพ
ในจังหวัดนำร่องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และพัฒนารูปแบบการบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ
2547 - 2551      
ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไม่ติดต่อเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย) โดยจัดทำโครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของกรมควบคุมโรค
กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ทั้ง 75 จังหวัด ดำเนินการชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ และดำเนินการ
ตามกระบวนการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 ขั้นตอน ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย :
อ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มีความสำคัญระดับชาติประจำปี 2552
(P&P-National priority) โดยมีเป้าหมายคือ กลุ่มเสี่ยง (ปานกลาง) ให้ได้รับการจัดบริการเสริมทักษะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก คือ
มาตรการที่ 1: ระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพและการคัดกรองความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  
มาตรการที่ 2: การสร้างความตระหนักและการรณรงค์สร้างกระแสเน้นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  
มาตรการที่ 3: การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและลดเสี่ยงในชุมชน
มาตรการที่ 4: การให้คำปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในสถานบริการ
มาตรการที่ 5: การจัดการความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดำเนินงานตามแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มาตรการที่ 6: การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
โดยให้ดำเนินการทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (75 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) และให้มีการดำเนินงานโครงการ
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชุมชน ดังกล่าวด้วย
จากความเป็นมาที่กล่าวมาแล้วนี้ ในปี พ.ศ. 2553 กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัด
โครงการถอดบทเรียนชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน  โดยเลือกพื้นที่ดำเนินการชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 2 จังหวัด จากเขตภาคกลางและภาคเหนือ อันได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดเชียงใหม่ การเลือก
จังหวัดปทุมธานีในเขตภาคกลางได้มาจากการนำเสนอผลงานเด่นของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
“โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนหมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”
ในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2553 และการเลือกจังหวัดเชียงใหม่ได้มาจากผลการประกวด
ซุม้ นิทรรศการ “โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดเสีย่ งลดโรค 3 อ. พอเพียง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”
จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน Better Practice จากเครือข่ายปฏิบัติการลดเสี่ยง ลดโรคระดับประเทศ (Better Practice Thailand
Expo)
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และบทเรียนของชุมชนต้นแบบของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ
คณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รว่ มกันจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละถอดบทเรียนชุมชนลดเสีย่ ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน 2 ชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้เป็นที่คาดหวังว่า จะเกิดองค์ความรู้และบทเรียนดีๆ จากประสบการณ์



การดำเนินงานของชุมชนทีจ่ ะนำไปเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละบทเรียนให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชน ทัง้ ภายในและภายนอก
ชุมชน เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะได้ในที่สุด

2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษารูปแบบและกระบวนการดำเนินโครงการเพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรูแ้ ละบทเรียนของการดำเนินงาน
ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมดำเนินการ
-

บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เครือข่ายภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนำสุขภาพ ผู้นำชมรม
หน่วยงานที่สนับสนุนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนเทศบาลจากเทศบาล
ตำบลระแหง และตำบลแม่ทา สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด

3.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์
- ผู้บริหาร
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อ
- เครือข่ายในชุมชน
- ผู้สนใจทุกท่าน

4. พื้นที่เป้าหมาย
การดำเนินการถอดบทเรียนดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง คือ
4.1 จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ตำบลระแหง (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3) อำเภอลาดหลุมแก้ว  
4.2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ตำบลแม่ทา (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7) อำเภอแม่ออน

5. ระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- องค์ความรู้และบทเรียนต่างๆ ได้แก่ กระบวนการ กลไกและการบริหารจัดการในการดำเนินงานลดเสี่ยง ลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนได้สำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องในการนำไปเรียนรู้และเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง



ทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ในการถอดบทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความรู้ความเข้าใจหลายเรื่อง
ที่จะเป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจและการถอดบทเรียน ดังนี้ 1) เครือข่ายทางสังคม...พลังฐานรากเพื่อการพัฒนา
2) แนวคิดเรื่องชุมชนเป็นฐาน (Community Base Intervention : CBI) และ 3) ความรู้เรื่องกลุ่มเสี่ยงและการคัดกรอง

1. เครือข่ายทางสังคม... พลังฐานรากเพื่อการพัฒนา
ความหมายของเครือข่ายทางสังคม (Social network)
“เครือข่ายทางสังคม” (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) ได้ถูก
อธิบายใน 3 มิติด้วยกันคือ มิติคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ซึ่งแสดงความ
สัมพันธ์เชิงระบบที่อธิบายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม มิติแห่งการ
ประสานความร่วมมือ และมิติภารกิจและกระบวนการ เช่น การติดต่อ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประสานผลประโยชน์ ความไว้วางใจ
ความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ให้สมาชิกและกลุ่มต่างๆ มีความ
ผูกพันต่อกันเพื่อเสริมพลังในการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง

จังหวัด
อำเภอ

ตำบล
หมู่บ้าน

1) เครือข่าย : มิติแห่งความสัมพันธ์ เป็นการเลื่อนไหลไปมา
ระหว่างความไร้ระเบียบกับการจัดระเบียบเพื่อสานต่อสิ่งต่างๆ ทั้งกับ
บุคคล กลุ่มและองค์กรเครือข่ายเพื่อเข้ามาร่วมสร้างสรรค์คุณค่าใหม่
(การกระทำตามภารกิจนัน้ ๆ จนบรรลุความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
ความรูใ้ หม่หรือสังคมใหม่อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักแห่งความไว้วางใจ
ต่อกัน การสานและยึดโยงเครือข่ายอาจเป็นรูปแบบของการรวมตัวกัน
แบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเป็นหรือเป็นการจัดองค์กรที่เป็น
โครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและชั ด เจน นอกจากนั ้ น



สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่ายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะด้านโอกาสในการสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน (ปาริชาติ
สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2546) มากกว่านั้น อนุชาติ พวงสำลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541) ได้อธิบาย
ถึงเครือข่ายภายใต้แนวคิดประชาสังคมว่า เป็นชุมชนแห่งสำนึกร่วมกันของสมาชิกที่มีอยู่อย่างแนบแน่น ที่อาจมาจาก
พื้นฐานของระบบคุณค่าเก่าหรือเป้าประสงค์ใหม่ของการเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งเป็นพลวัตที่ส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่ม
เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน มีพันธะแห่งความสำนึกของการอยู่ดีร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้กลุ่ม/เครือข่ายมีความยั่งยืน
2) เครือข่าย : มิติแห่งการประสานความร่วมมือ เนื่องจากเครือข่ายเกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลและกลุ่มต่างๆ ได้มี
การทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความร่วมมือแห่งการสานต่อความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม กาญจนา แก้วเทพ (2538) ได้กล่าวถึงการประสานความร่วมมือของเครือข่ายที่ต่างมีทรัพยากร เป้าหมาย
และวิธีการของตน ซึ่งมีระยะเวลาของการประสานและร่วมมือกันนานพอสมควร แม้อาจจะไม่สม่ำเสมอก็ตาม แต่มี
การวางรากฐานที่เมื่อใดที่ต้องการความร่วมมือก็จะสามารถระดมความร่วมมือได้ทันที ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นความร่วมมือ
ของหลายฝ่ายที่เข้ามามีข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3) เครือข่าย : มิติแห่งภารกิจและกระบวนการ ซึ่งเป็นทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการมี
ส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มที่เป็นการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างพลังและอำนาจในการต่อรองให้สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นทั้งภารกิจชั่วคราว ซึ่งปุสตี มอนซอน
และคณะ (2546 อ้างในพระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นการยกระดับแนวคิดและ
กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคม เป็นการเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ ทั้งเพื่อการทำงานร่วมกันทั้ง
ในงานเฉพาะหน้า และการประสานประโยชน์ที่จะขยายวงกว้างออกไป

องค์ประกอบของเครือข่าย
จุดร่วมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย มี 5 ประการ ด้วยกัน (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) คือ
1)

สมาชิก เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่มีการสร้างและสานต่อเพื่อหา
แนวร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการดำรงอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน และสร้างกระบวนการที่สืบเนื่อง
ต่อไป

2) จุดมุ่งหมาย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของการมารวมกลุ่มกันซึ่งต้องมีความมุ่งหมายหรือ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ “การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย”
3)

การทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึกการที่บุคคลหรือกลุ่มมารวมกัน สิ่งที่ยึดโยงให้เข้าอยู่ร่วมกันคือ การทำหน้าที่
ต่อกันและกระทำอย่างมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมที่มาจากสำนึกภายในตน เพราะหากกระบวนการเป็นการจัดตั้ง
อย่างไร้จิตสำนึกก็จะเป็นเพียงการจัดตั้งเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้นการมีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม
เกิดขึ้นเมื่อมีการเห็นปัญหาหรือความต้องการที่พัฒนา และด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของบุคคลจะเป็นแรงขับที่จะนำ
ไปสู่การคิดวิเคราะห์และค้นหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งแสวงหาแนวร่วมเพื่อสร้างพลังอำนาจในการต่อ
รองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้น ความเป็นเครือข่ายจะสามารถตอบสนองกระบวนการแก้ไข
ปัญหาได้มากกว่า



4)

การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนในความเป็นเครือข่ายสิ่งสำคัญคือ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัยและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เครือข่ายมีพลัง
และอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะนำไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อการดำเนินภารกิจ
ของเครือข่ายให้บรรลุถึงเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทั้งแนวคิด กระบวนการและวิธีการจัดการ
เครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่อง และเป็นกลไกที่เป็นแรงผลักให้ความเป็นเครือข่ายดำเนินไป
อย่างต่อเนื่อง

5)

ระบบความสัมพันธ์และการสือ่ สาร ความเป็นเครือข่ายสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญคือ ข้อมูลและการสือ่ สารระหว่างกัน
ทั้งการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่มและระหว่างเครือข่าย กระบวนการสื่อสารจะช่วยให้สมาชิกเกิดการรับรู้
การยอมรับในกระบวนการทำงานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญของเครือข่าย 7 ประการซึ่งส่วนหนึ่งมีประเด็น
คล้ายกับที่กล่าวข้างต้น และมีบางประเด็นที่แตกต่างกันดังนี้คือ
1)

การรับรู้มุมมองร่วมกัน กล่าวคือ การที่สมาชิกมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำเป็นต้องรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลของ
การเข้าร่วมเครือข่าย อาทิ มีความเข้าใจปัญหา สำนึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น

2)

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ การมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจ
ในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายที่จะดำเนินไปด้วยกัน จะช่วยทำให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่าย
มีพลัง เกิดเอกภาพและช่วยแก้ไขความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกัน

3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน คือ การที่สมาชิกแต่ละคนร่วมกันเพื่อประสานประโยชน์และ
ความต้องการของสมาชิก
4)

การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ซึ่งการมีส่วนร่วมจะส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย ทั้งนี้เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
และร่วมลงมือกระทำ ดังนั้นสมาชิกจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างลักษณะของความเท่าเทียมกันและในฐานะ
หุ้นส่วนของเครือข่าย และสานต่อความสัมพันธ์ในแนวราบ

5)

กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน คือ การที่สมาชิกเครือข่ายช่วยเสริมกระบวนการทำงานของกันและกัน
โดยใช้จดุ แข็งของฝ่ายหนึง่ ไปช่วยอีกฝ่ายหนึง่ ทีม่ จี ดุ อ่อน ทำให้เกิดการประสานประโยชน์รว่ มกัน หนุนเสริมกัน
และกัน

6) การพึ่งพิงร่วมกัน คือ การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่ายที่มีข้อจำกัดอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ด้านความรู้และประสบการณ์
7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนคือ การที่สมาชิกเครือข่ายมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย
ในประเทศไทยหากจำแนกประเภทเครือข่ายตามภาคส่วน จะพบว่ามีอย่างน้อย 4 ภาคส่วนด้วยกันคือ เครือข่าย
ภาคประชาชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
มีการจัดรูปแบบเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะมากขึ้น ซึ่งการจำแนก
มักจะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของทุกฝ่าย



ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย
1) เครือข่ายเชิงพื้นที่ หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่อาศัยพื้นที่เป็นรูปธรรมของ
การดำเนินงานร่วมกัน และพื้นที่เป็นเป้าหมายนำทาง เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการไม่แยกส่วนออกจากกัน
โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งการแบ่งเครือข่ายเชิงพื้นที่นี้
อาจแบ่งตามระบบการปกครองของภาครัฐ เช่น เครือข่ายประชาคมตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ภูมิภาค หรือ
การแบ่งพื้นที่ตามความสำคัญของทรัพยากร เช่น ป่าไม้ น้ำ ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน้ำปิง/ลุ่มน้ำโขง เครือข่าย
อนุรักษ์เขาใหญ่ เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในลักษณะพหุภาคี ซึ่ง
แต่ละเครือข่ายอาจจะมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน บางพื้นที่เครือข่ายภาคประชาชนอาจจะเข้มแข็งมากกว่า
ภาคส่วนอื่นๆ
2) เครือข่ายเชิงประเด็น เป็นเครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวม
เครือข่าย ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นอย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือ
กับภาคีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมาจากทั้งเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยไม่ยึดติดกับพื้นที่
อาทิ เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาไทย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสุขภาพ
เป็นต้น กิจกรรมการทำงานของเครือข่ายเชิงประเด็นส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมการทำงานงานแนวราบ ทั้งนี้
เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกันของบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยโครงสร้างความสัมพันธ์มีได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบหากแต่เป็นความสัมพันธ์แบบ
พหุภาคี โดยจะมีองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลักเป็นผู้ให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายในระดับ
พื้นที่ โดยที่แต่ละเครือข่ายมีอิสระในการทำงานของตน ทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นในระยะเวลา
และสถานการณ์หนึง่ โดยแต่ละเครือข่ายจะทำหน้าทีต่ ามวัตถุประสงค์หลักของตน โดยคงความเป็นเอกลักษณ์
และความเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายเฉพาะตน
3) เครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งตามภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและภาคองค์กร
พัฒนาเอกชน ซึ่งการรวมตัวของเครือข่ายเหล่านี้อาจเป็นการรวมตัวในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น กิจกรรม
และความสัมพันธ์ของเครือข่ายอาจมีการทับซ้อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเครือข่ายต่างมีความพยายาม
ที ่ ต้องการสร้างจุดยืน สร้างพื้นที่ท างสั ง คมและการมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม/การพั ฒ นา โดย
ในแต่ละกลุ่มต่างก็จะพัฒนากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาคส่วนของตน ความสัมพันธ์
ของเครือข่ายโครงสร้างหน้าที่จะมีความหลากหลาย อาทิ เครือข่ายภาครัฐส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างความ
สัมพันธ์กับโครงการอื่นๆ ในแนวดิ่ง มีกระบวนการส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายให้กับภาคประชาชนหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ ที่มักเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เครือข่ายภาคประชาชนส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันในแนวราบตามความเชื่อ วัฒนธรรมและความสนใจ/จุดมุ่งหมายเดียวกันที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
และพึง่ พาอาศัยกัน เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน มักเกิดเครือข่ายในลักษณะประสานประโยชน์ ขณะทีเ่ ครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนมักมีลักษณะของการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆ
ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอาจไม่มีพื้นที่ทางกายภาพ แต่อาจใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นตัวเชื่อมโยง



ความสำคัญและผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย
กระบวนการทำงานของเครือข่าย นอกเหนือจากการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว
ยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1) เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากทุกคน/ทุกเครือข่ายที่เข้าร่วมล้วนมีทุนภายในตัวเองหากแต่กระบวน
การเรียนรู้จะทำให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากขึ้น เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่
วิธีการใหม่และแนวร่วมใหม่ ส่งผลต่อการทำงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา ลำพังทำงานเฉพาะกลุ่มองค์กรของตนอาจไม่มีพลังพอในการแก้ไข
ปัญหา ดังนั้นการรวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนและปัญหาที่แก้ได้ยากให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้
3) เกิดการพึ่งพาตนเอง ด้วยกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาได้ ย่อมนำไปสู่การพึ่ง
ตนเองได้ทั้งของเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย
4) เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เครือข่ายในสังคมไทยส่วนใหญ่มักเป็นเครือข่ายในเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการ
รวมตัวกันทำให้เครือข่ายมีพลังในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้มีพลังขับเคลื่อนมากขึ้น
5) เกิดกระบวนการผลักดันนโยบาย ประเด็นปัญหาสาธารณะจำนวนมากที่สามารถยุติได้ด้วยพลังของ
เครือข่ายและการจัดการเชิงนโยบาย เช่น พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยเครือข่ายและชุมชน
ท้องถิ่นที่มีการเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอื่นๆ (เครือข่ายเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น) ทำให้เครือข่าย
มีอำนาจต่อรองที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นสนับสนุนที่สำคัญคือ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอข้อเท็จจริง
อย่างถูกต้องอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

การก่อตัวของเครือข่าย
การก่อตัวและการเกิดขึ้นของเครือข่ายในสังคมไทยมีทั้งที่เกิดจากการจัดตั้งของภาคส่วนต่างๆ เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่ทำให้เกิดขบวนการเครือข่าย ดังนี้
1) เครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งและสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ภาครัฐหรือบาง
หน่วยงานต้องการส่งเสริมหรือเข้าไปจัดตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา/การทำงานตามแนว
นโยบายของภาครัฐ / หรือองค์กร หรืออาจเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งโครงสร้าง
ความสัมพันธ์นี้จะมีลักษณะกิจกรรมและกระบวนการทำงานที่เป็นทางการ มีระบบระเบียบและมีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานนั้น
2)

เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ ที่มองเห็นความจำเป็น
ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน แล้วมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เป็น
เครือข่ายที่เกิดขึ้นตามความสนใจและความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นอิสระ
จากการครอบงำ มักเกิดขึ้นในชุมชนปฏิบัติการที่มีพื้นฐานความสมานฉันท์และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นเครือ่ งมือในการทำงาน โครงสร้างความสัมพันธ์ลกั ษณะนีจ้ ะไม่ซบั ซ้อนและอยูใ่ นแนวราบ มีความยืดหยุน่
และสอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นในสังคม



3)

เครือข่ายที่เกิดขึ้น โดยสถานการณ์เป็นตัวกำหนด เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์และประเด็นปัญหา
ที่ทุกฝ่ายเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาและสร้างพลังในการเรียนและต่อรอง
เครือข่ายนี้มักเกิดขึ้นภายหลังจากที่สถานการณ์สุกงอมและเกิดผู้ประสานงานให้เกิดเครือข่ายเพื่อต่อสู้
เรียกร้อง ปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

แนวคิดในการจัดการเครือข่าย
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2546) ได้อ้างอิงแนวคิดการจัดการเครือข่าย “พันธมิตรแห่ง
ดวงดาว” ของกลุ่มธุรกิจสายการบินที่ต้องการเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยการใช้หลักการบริหารจัดการและการผนวก
ความร่วมมือในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกัน เป็นพันธมิตรกัน แทนการแข่งขัน การจัดการเครือข่ายมีองค์ประกอบสำคัญ
6 ประการคือ จุดหมายร่วม บุคคล การเชื่อมโยง การสร้างความรู้สึกร่วม การพัฒนาระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสาร
จุดหมายร่วม
การจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาระบบ
ทีโ่ ปร่งใส

1) จุดหมายร่วม เป็นจุดหมายที่ทุกฝ่าย
เห็นและต้องการให้เกิด

การสร้าง
ความรูส้ กึ ร่วม

2) บุคคล การทำงานในเครือข่ายบุคคล
ต้องมีจิตสำนึกร่วม มีความถนัดในงาน
ที่ทำ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
และร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ใ นฐานะ
สมาชิก

การเชือ่ มโยง
เครือข่าย
การเชือ่ มโยง
บุคคล
ที่มา : ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2546)

3) การเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงที่เหมาะสมมีความสำคัญในการทำงานเครือข่าย อาจเชื่อมผ่าน
กิจกรรมโดยมีศูนย์ประสานหรือการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี
4) การสร้างความรู้สึกร่วม เมื่อเกิดเครือข่ายจำเป็นต้องมีความรู้สึกร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันเป้าหมาย
5) การพัฒนาระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อทุกฝ่ายและผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็น
เครือข่าย
6) การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นระบบการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อ
ความยั่งยืนของเครือข่าย เพราะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
การจัดการเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน โดยใช้หลักการตามวงจรชีวิตเครือข่ายมีด้วยกัน
4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครือข่าย 2) ขั้นการสร้างพันธกรณีและการบริหารเครือข่าย
3) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ และ 4) ขั้นรักษาความต่อเนื่อง โดยมีวิธีการดังนี้



ขั้นตอน

วิธีการ

1) ขั้นตระหนักและการก่อตัว
ของเครือข่าย

1.1 การศึกษาข้อมูลและสภาพการณ์ความพร้อมของเครือข่ายและสภาพการณ์ทางสังคม
ซึง่ รวมถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้วยการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการกำหนด
วัตถุประสงค์ การดำเนินการ รายละเอียดของกิจกรรม ผลกระทบ ความต่อเนือ่ ง ฯลฯ
1.2 การสร้างศรัทธาและหาแนวร่วม เป็นการสร้างความเชื่อถือในเรื่องบุคคล ข้อมูล
ความสำคัญของปัญหา ความสมเหตุสมผล ฯลฯ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ ยอมรับ
และเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
1.3 การสร้างความตระหนักหรือการเสนอให้เห็นประเด็นปัญหา อาจโดยการกระตุ้น
ให้ขอ้ มูลการปรึกษาหารือ เพือ่ ให้เห็นความจำเป็นของการรวมเป็นเครือข่ายทีจ่ ะต้อง
ร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน
1.4 การแสวงหาข้อมูลทางเลือก เป็นการทำความเข้าใจกับข้อมูลและร่วมแสวงหา
แกนนำ ผู้ประสานงาน วิเคราะห์หาทางเลือก และการตัดสินใจเพื่อร่วมแก้ปัญหา
ด้วยเครือข่าย
1.5 การค้นหาความต้องการและหาจุดร่วมในการพัฒนาเครือข่าย โดยกำหนดทิศทาง
ในอนาคตร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ดำเนินงาน
1.6 การแสวงหาทางเลือกในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหา
แกนนำเครือข่าย
1.7 การสร้างระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
มีบทบาทในการทำงาน/พัฒนาเครือข่าย

2) ขั้นการสร้างพันธกรณี
และการบริหารเครือข่าย

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกัน เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นแรก โดยสร้าง
ข้อตกลงในเรื่องกิจกรรมและผลประโยชน์ที่พึงจะเกิดขึ้น รวมทั้งการมอบหมาย
ภารกิจให้แต่ละฝ่าย/กลุ่ม
2.2 การกำหนดบทบาทหน้าที่และการวางผัง/แผนงานของเครือข่าย รวมถึงการกำหนด
กฎระเบียบเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ เพื่อให้ผู้นำมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อม
ที่จะดำเนินการและจัดการเครือข่าย เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การวิจัย
ปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรม
2.4 การจัดระบบการติดต่อสื่อสาร จะต้องให้มีความไหลลื่นของข้อมูลและมีการสะท้อน
ข้อมูลจากภายในเครือข่าย
2.5 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ให้มีการประเมินและการถ่ายทอดข้อมูล/
ความรู้และเทคนิควิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงาน/เครือข่าย
2.6 การติดตามและประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายเห็นศักยภาพและข้อจำกัด
ของตนเองและพยายามหาทางแก้ไข
2.7 การส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ คือ การส่งเสริมการรักษาผลประโยชน์ด้วย
ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เครือข่ายมีความต่อเนื่อง
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ขั้นตอน

วิธีการ

3) ขั้นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ และ
การใช้ประโยชน์

3.1 การทบทวนและสรุปบทเรียน เป็นกระบวนการให้เครือข่ายทบทวนตัวเอง ได้รศู้ กั ยภาพ
และปัญหาภายในเครือข่าย
3.2 การเสริมสร้างผู้นำและหน่วยนำของเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและให้มา
ทำงานร่วมกันให้เกิดหน่วยนำ/ศูนย์ประสานงานหรือโหนด (node)
3.3 การเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กิจกรรม
ของเครือข่ายเป็นที่ยอมรับและนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนนำไปประยุกต์ เกิด
กระบวนการทำงานที่หลากหลายและเกิดประชาสังคมที่กว้างขวางออกไป
3.4 การขยายกิจกรรมและมโนทัศน์ เพื่อให้สาธารณชนทราบหรือเพื่อแสวงหาแนวร่วม
ในการดำเนินการในระดับนโยบาย เกิดพลังอำนาจในการต่อรองและนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้ทั้งระดับปฏิบัติการและนโยบาย
3.5 การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสะสมความรู้จาก
ประสบการณ์และการถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดชุดความรู้ใหม่และวิธีการที่ใหม่กว่า
3.6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมของเครือข่ายเพื่อขจัดความขัดแย้ง เพื่อไม่ให้กิจกรรม
ของเครือข่ายถูกต่อต้านหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
3.7 การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง
การที่ทุกฝ่ายต่างทำงานด้วยความไว้วางใจ และการติดตามและประเมินผลที่ให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

4) ขั้นรักษาความต่อเนื่อง

4.1 การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
4.2 การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกของเครือข่าย ด้วยการทำกิจกรรมและการ
สื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งและมีกระบวนการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง
4.3 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ใหม่
4.4 การพัฒนาและสร้างระบบแรงจูงใจในการทำงาน  ทั้งที่เป็นแรงจูงใจตอบแทนทาง
วัตถุสิ่งของและจิตใจ
4.5 การบริหารจัดการข้อมูลระบบสื่อสารและการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง และมีความ
ถูกต้องชัดเจน โดยคำนึงถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4.6 การให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในเครือข่าย ทัง้ ด้านทุน งบประมาณ และ
กระบวนการจัดการ โดยมีการแบ่งงานความรับผิดชอบในรูปของศูนย์ประสานงาน
4.7 การเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ให้เข้ามา
รับผิดชอบในกระบวนการทำงานของเครือข่าย และมีการพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกและคนรุ่นใหม่ในเครือข่าย
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2. แนวคิดเรื่องชุมชนเป็นฐาน (Community Base Intervention : CBI)
องค์การอนามัยโลกได้เริ่มใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโดยยึดชุมชน/พื้นที่เป็นฐาน
ในปี ค.ศ. 1981 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ได้แก่ การบริโภคอาหาร
ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย/เคลื่อนไหวน้อย การสูบบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอล์ ภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง สหปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
มี ร ากฐานมาจากการมีวิถีชีวิตที่เป็นผลเสียต่อ สุ ข ภาพหรื อ อยู ่ ใ นสภาวะแวดล้ อ มทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมือง
และการสื่อสารมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ขัดขวางต่อการปฏิบัติตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนั้นการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงไม่เพียงแต่ดำเนินงานมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลเท่านั้น แต่ต้องดำเนินงานในชุมชน โดยชุมชน
ร่วมด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามบริบทของสังคม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยกำหนดในสภาวการณ์ของแต่ละชุมชน
ที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิผล และปี ค.ศ. 1985 ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ
การขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ปรัชญา “แต่ละชุมชนเป็นเจ้าของตนเอง มีทรัพยากร ศักยภาพ และความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาต่อสิ่งคุกคาม สิ่งท้าทายที่ชุมชนนั้นๆ เผชิญอยู่”
ท่ามกลางสถานการณ์โรคไม่ตดิ ต่อเกิดระบาดและเป็นปัญหาทัว่ โลก เกิดโรคในคนทีม่ อี ายุนอ้ ยเพิม่ มากขึน้ องค์การ
อนามัยโลกได้ศึกษาและพบว่ากลุ่มโรค อันได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน อ้วนลงพุง หัวใจ และ
หลอดเลือด ร้อยละ 80 สามารถป้องกันได้ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเสนอว่าควรมีการผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลง หาแนวทาง
การแก้ไขลดปัญหา โดยการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นโยบายและวิทยาศาสตร์สังคม ในมุมมอง
ของภาพรวมอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อไม่ให้การดำเนินงานแก้ไขเป็นปัญหากับการปฏิบัติงานของพื้นที่และช่วย
ประหยัดลดค่าใช้จ่าย การแก้ไขปัญหาจึงต้องบูรณาการองค์ความรู้ หลักฐาน การเข้าถึงชุมชน การเข้าถึงบริการ
อย่างมีขั้นตอนโดยต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัญหา ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือ
ชุมชน
การดำเนินงานลดปัญหาโรคไม่ติดต่อภายในชุมชนประกอบด้วยการรวมกลยุทธ์ย่อยต่างๆ ในชุมชนที่ไปลดปัจจัย
เสี่ยง/ปัจจัยกำหนดและมีการจัดบริการที่จะเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ นโยบายภายในชุมชน การคัดกรองในการขับเคลื่อน
การลดปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ในชุมชน มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยง ที่ปรับเปลี่ยนได้เป็นกุญแจสำคัญ
และให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในชุมชน พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงนั้นฝังรากอยู่ในชุมชน มีมติของสังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเอง ฉะนั้นการที่จะขับเคลื่อนการลดปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหา เพื่อแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากมิติของการมองชุมชนทั้งชุมชนเป็นเป้าหมาย มีการบูรณาการ
การป้องกันควบคุมโรคในการทำงานร่วมกันของชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพทางบวกในการ
ลดเสี่ยงลดโรค
เป็นที่คาดหวังว่า การดำเนินโครงการ CBI ที่แท้จริงต้องเป็นชุมชนลดเสี่ยงลดโรคที่สามารถจัดการในการลด
ความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง จึงจะเกิดความยั่งยืน และเป็นนวตกรรมของการเรียนรู้ ซึ่งจากประสบการณ์การดำเนินงานด้วย
แนวคิด CBI ในประเทศต่างๆ มีผลต่อการเรียนรู้ต่อการนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในประเทศไทย ซึ่งสรุป
กรอบแนวคิดรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนได้ ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน

ชุมชน ครอบครัว บุคคล ลดโอกาสเสี่ยง ลดปัจจัยเสี่ยง ลดโรค และภาระโรคเรื้อรัง
ชุมชน
รับรู้ สนใจ เรียนรู้
• ข้อมูล เรียนรู้
• สื่อสารต้องใจ
• บูรณาการป้องกัน

•
•
•
•

ประเมิน จัดการ
เพิ่มพลังชุมชน
ค้นพบลดเสี่ยง
มาตรการสังคม
ปรับปรุงบริการฯ

เฉียบพลันพร้อมรับ
รู้จัก
เฝ้าระวัง
เตรียมพร้อม
ซ้อมแผน

•
•
•
•

กระบวนการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค

งานเน้นหนักของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ

ระบบบริการเชิงรุก
นโยบาย, ค่านิยม,
กฎระเบียบ, ทรัพยากร,
          ผลิตภัณฑ์
ทางเลือก

ก่อนปฐมภูมิ

โลก

ท้องถิ่น

กฎหมาย การเลือก
ข้อบังคับ ของบุคคล

ชุมชน ครอบครัว บุคคล จัดการตนเอง
เข้าถึงบริการและทรัพยากรที่จำเป็น
งานเน้นหนักของกระบวนควบคุมป้องกันโรค

ปฐมภูมิ : ประชากร

กลุม่ เสีย่ งสูง

สร้างความตระหนักและเรียนรู้ คัดกรอง ประเมิน
เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
- เฝ้าระวังความเสี่ยงและโรค
- สร้างความเข้มแข็งชุมชน และ
  หุ้นส่วน

ระบบบริการ
เชิงรับ

งานเน้นหนักของกระบวนการรักษา
อย่างมีคุณภาพเพียงพอ

ทุตยิ ภูมิ
- พบโรคตัง้ แต่ระยะต้น
- ประเมินและป้องกัน
ปัจจัยเสีย่ งในผูเ้ ป็นโรค
- คัดกรองและจัดการ
ภาวะแทรกซ้อน

ตติยภูมิ
- ดูแลต่อเนือ่ ง
- ดำรงการ
บริการ
- ฟืน้ ฟูสภาพ

ปรับบริการพืน้ ฐาน
มาตรฐานการบริการ/ระบบปรึกษา-ส่งต่อ / เข้าถึงบริการ
ปรับและพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องของระบบบริการมุ่งผลลัพธ์บริการที่มีเป้าหมายสู่การลดโรค

-

การดำเนินงานลดปัญหาโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานที่กว้างกว่าการคัดกรองแล้วให้บริการดูแลอย่างเดียว พบว่า
เกิดผลกระทบเชิงสาธารณสุขได้มากกว่า เพราะเป็นการดำเนินการกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชน จึงได้ผล
มากกว่าทำเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

-

การดำเนินงานเพือ่ ให้ลดปัญหาเฉพาะทางคลินกิ อย่างเดียวในกลุม่ เสีย่ งสูงนัน้ พบว่าไม่เพียงพอต่อการลดโรค
ต้องมีการขับเคลื่อนมาตรการอื่นไปพร้อมๆ กันด้วย จึงจะลดปัญหาได้ดี

-

การดำเนินงานต้องมีการผนวก (Combine) ระหว่างบทบาทของการบริการสุขภาพ และมาตรการการสร้าง
สุขภาพ กิจกรรมต้องสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาและภาคีเครือข่ายต่างๆ
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-

การดำเนินงานในชุมชนต้องมีขั้นตอนและคิดอย่างเป็นระบบ จึงจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดผลกระทบใหญ่ได้

-

กุญแจกลยุทธ์ที่ยึดชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อด้วยกัน คือ
1) เน้นปัจจัยเสี่ยงร่วม
2) การป้องกันเป็นกุญแจนำไปสู่การต่อสู้ท้าทาย ต่อโรคไม่ติดต่อ
3) ในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขจำเป็นที่จะต้องผนวกวิชาการในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสูง
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าระดับชุมชน
4) ปฏิบัติการร่วม/การประสานงานความร่วมมือหน่วยงานย่อยต้องสนับสนุนที่ชัดเจน การทำความเข้าใจ
สื่อความเชิงนโยบายท้องถิ่น นโยบายประเทศต้องชัดเจนอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
5) มองภาพรวมของการบูรณาการการป้องกันโรคไม่ติดต่อร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

-

การประเมินโครงการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้ทราบว่าโครงการใดประสบผลสำเร็จหรือไม่

แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยยึดชุมชนเป็นฐาน
“ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หมายถึง ชุมชนที่มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยคณะทำงานระดับชุมชน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน จัดทำแผนสุขภาพของชุมชน
ดำเนินการตามแผน และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนร่วมกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

เส้นทางสู่ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วยกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชน

2. ประเมินและวิเคราะห์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งปัจจัยเสี่ยงและโรค ข้อมูลทางสังคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณีและทรัพยากรในท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร
สาธารณสุข
3. ทำแผนชุมชนร่วมกันในเวทีชุมชน โดยนำผลการสำรวจประเมินและวิเคราะห์ชุมชน นำเสนอต่อแกนนำ/
คณะทำงานชุมชนและชุมชนให้รับรู้ สถานการณ์ปัญหาโรคและปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
วางแผน แก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/แกนนำชุมชน
4.

การดำเนินการตามแผนชุมชน

5. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข
การดำเนินงานต่อไป
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(1)
แต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ น
การดำเนินงาน
(2)
ประเมินและวิเคราะห์
ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
(5)
กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน

(3)
ทำแผนชุมชนร่วมกัน
ในเวทีชมุ ชน
(4)
ดำเนินงานตามแผนชุมชน

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากขั้นตอนการดำเนินงาน มีแนวทางและวิธีการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคของหน่วยงานแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน

ระดับจังหวัด

(1)
- ชี้แจงนโยบายให้
แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คณะทำงาน ทราบ
ขับเคลื่อน - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานระดับต่างๆ
พื้นที่ปฏิบัติการ
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน

ภาคประชาชน
(อสม. แกนนำสุขภาพ)

- ประสานงาน ผลักดัน
- ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย - ผู้นำชุมชนคัดเลือก
สนับสนุนการจัดตั้งคณะ แต่งตั้งคณะทำงาน
ตัวแทนจากชุมชน ภาคี
ทำงานขับเคลื่อนการ
- เป็นผู้ประสานงาน
เครือข่ายและสถาน
ดำเนินงานในชุมชน
หลักการจัดการโรค
บริการสาธารณสุขร่วม
ในชุมชน
เป็นคณะทำงาน

(2)
- เพิ่มศักยภาพบุคลากร - ประเมินสถานการณ์โรค
ประเมินและ และเครือข่าย
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัจจัยและ
วิเคราะห์ - ให้ความรู้และสนับสนุน ศักยภาพของพื้นที่
ชุมชนที่
ด้านวิชาการ
- พัฒนาศักยภาพ อสม.
เกี่ยวข้องกับ - สนับสนุนวิชาการและ
และภาคีเครือข่ายในการ
โรคไม่ติดต่อ ทรัพยากรเพื่อการ
ประเมินและวิเคราะห์
ดำเนินงาน
ชุมชน
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- รวบรวม ประเมิน
- เตรียมข้อมูลบริบทชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
- ร่วมประเมินและ
- ร่วมประเมิน สรุปรายงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลประเมิน/วิเคราะห์
ชุมชน
- สรุปรายงานผลการ
ประเมิน/วิเคราะห์ชุมชน

ขั้นตอน

ระดับจังหวัด

หน่วยงานระดับต่างๆ
พื้นที่ปฏิบัติการ
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน

ภาคประชาชน
(อสม. แกนนำสุขภาพ)

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการเฝ้าระวังและแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเตือน
- ให้ความรู้และสนับสนุน
ด้านวิชาการ
- รายงาน/นำเสนอผลการ
ประเมินชุมชนแก่คณะ
ทำงานขับเคลื่อนในชุมชน
(3)
ทำแผนร่วม
กันในเวที
ชุมชน

จัดให้มีกลไกประสาน
ส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ด้านวิชาการและ
งบประมาณ

(4)
การดำเนิน
งานตามแผน
- ระยะก่อน
ดำเนินงาน

- ระยะ
- ส่งเสริม สนับสนุน
ดำเนินงาน ให้เกิดรูปแบบ
การดำเนินงาน
- พัฒนาคู่มือแนวทาง
สำหรับพื้นที่

- ร่วมจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาและการแก้ไข
- จัดทำแผนการดำเนินงาน
เฝ้าระวังควบคุมโรคฯ
- กระตุ้นให้ประชาชนและ
เครือข่ายร่วมคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ให้ความรู้ สนับสนุน
วิชาการ

- ร่วมจัดลำดับความสำคัญ - ร่วมจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาและการแก้ไข ของปัญหาและการแก้ไข
- สนับสนุนงบประมาณ/ - ร่วม/เป็นแกนนำจัดทำ
ทรัพยากร/จัดเวทีทำแผน แผนดำเนินงานฯ ตาม
ชุมชนตามบริบทและผล นโยบายเฝ้าระวังป้องกัน
ประเมิน วิเคราะห์ชุมชน ควบคุมโรคฯ
- ร่วมจัดทำแผนงาน/
โครงการดำเนินงานเฝ้า
ระวังควบคุมโรคฯ

- เตรียมความพร้อมส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานหน่วยงาน
- พัฒนาบุคลากร
(สาธารณสุข และภาค
ประชาชน)
- ดำเนินงานคัดกรองปัจจัย
เสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
- ให้ความรูก้ ารป้องกัน และ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจความตระหนักและ
ให้ความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายร่วมกัน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้คำ
ปรึกษาการดำเนินงาน

- เตรียมหน่วยงานและ
บุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงาน

- เตรียมชุมชน ชี้แจง
เบื้องต้น

- สนับสนุนงบประมาณ
ทรัพยากร สถานที่และ
กิจกรรม
- ขับเคลื่อนทางสังคม
- จัดการสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะ
- สนับสนุน/ร่วมดำเนินงาน
ลดเสี่ยงลดโรค
- สนับสนุนการดูแลทาง

- เป็นแกนนำในการ
ดำเนินการตามแผน
- ติดตามการดำเนินงาน
เป็นระยะ
- ให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นกับชุมชน
- เป็นแกนนำรณรงค์สอ่ื สาร
ประชาสัมพันธ์
- ติดตามเยี่ยมบ้าน
- เป็นแกนนำจัดกิจกรรม
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ขั้นตอน

ระดับจังหวัด

(5)
ติดตามกำกับ
และ
ประเมินผล

- นิเทศ ติดตามควบคุม
กำกับและประเมินผล
เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
- รายงานผลสู่ส่วนกลาง

หน่วยงานระดับต่างๆ
พื้นที่ปฏิบัติการ
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน

ภาคประชาชน
(อสม. แกนนำสุขภาพ)

- ดำเนินงาน จัดกิจกรรม
ลดเสี่ยงลดโรค การ
รณรงค์สื่อสารข้อมูล
- พัฒนาระบบการดูแล
รักษาส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพ
- ให้ข้อมูลป้อนกลับพื้นที่
เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย
- ติดตามการดำเนินงาน
เป็นระยะๆ

สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ติดตามการดำเนินงาน
เป็นระยะ

ลดปัญหาเสี่ยงในชุมชน

- ประสาน สนับสนุน
ควบคุมกำกับ ประเมินผล
และรายงานผล
- สรุปรายผลการประเมิน
- ชี้แจงให้เครือข่าย/ชุมชน
ทราบผลการดำเนินงาน
- ประเมินแผนงาน/โครงการ
- วิเคราะห์ ประเมินชุมชน
เพื่อหาโอกาสพัฒนา
- เสนอแนะแนวทางการ
ดำเนินงานระยะต่อไป

- ติดตามกำกับการ
ดำเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการ

- ร่วม/เป็นแกนนำในการ
ติดตามประเมินผล
- ประสานหน่วยงาน
- สรุปรายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
เป็นระยะ
- ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
ผลการดำเนินงานเพื่อ
การพัฒนาต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

ปัจจัยความเป็นเลิศ/ความสำเร็จสำหรับ โครงการป้องกันในระดับปฐมภูมิ ซึง่ มีชมุ ชนเป็นฐาน
และการมีส่วนร่วม
ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและความเป็นเลิศ มีหลายประการด้วยกัน ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

มีการวินิจฉัยชุมชน และพบปัญหาของชุมชน
มีการวางแผนรูปแบบการป้องกัน รวมถึงการควบคุมที่มองไปข้างหน้า (มีความยั่งยืน)
การวางกลยุทธ์บนกรอบแนวคิดและหลักฐานทางวิชาการ
มีการดำเนินงานทั้งในลักษณะ Population Approach และ High Risk Approach
มีการออกแบบในลักษณะ Quasi เป็นการออกแบบเพื่อการประเมินผล
ผสมผสานการดำเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และสอดคล้องกับบริบท บรรทัดฐานของชุมชน
เป้าหมายลดทั้งปัจจัยเสี่ยง (ระยะกลางและสั้น) และลดโรค (ระยะยาว)
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•
•
•
•

ความร่วมมือจากชุมชน (Community Participation)
เลือกและวางกลยุทธ์ตามความต้องการของประชากรในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง
ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการป้องกัน และการลดปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง
มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ (สรุปบทเรียน)

จะเห็นได้ว่า ในการดำเนินงานชุมชนเป็นฐานมีการใช้หลายแนวคิดด้วยกัน อาทิ แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
และแนวคิดการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนองค์กร
ต่างประเทศได้มีการนำแนวคิดและหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง การมี
ส่วนร่วมยังเป็นกระบวนการของการแสวงหาความรู้ร่วมกันของบุคคลที่หลากหลายโดยยึดหลักของการ “ร่วมคิด ร่วมทำ
ตัดสินใจร่วมกัน ร่วมเรียนรู้ และร่วมรับผิดชอบจากที่คิดร่วมกัน” เพื่อนำไปใช้ได้จริงและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของการพัฒนาและถือว่าเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา จะทำให้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและทำให้ประชาชนมีโอกาสใช้ความ
สามารถของตนเองในการร่วมกันทำงาน  ทั้งในรูปของความคิด การตัดสินใจ และการกระทำอย่างเต็มที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในชุมชนจะทำให้ชาวบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนไปสู่การยอมรับความแตกต่าง และทำให้ชาวบ้านช่วยกันคิด วิเคราะห์ถึง
สาเหตุปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่สำคัญยังทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสตัดสินใจและทำงาน
ร่วมกัน ผลสุดท้ายทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม   
กาญจนา แก้วเทพ (2551) ได้กล่าวถึง “การมีส่วนร่วม” นั้นจะผูกโยงอยู่กับความรู้สึก “เป็นเจ้าของ” (Sense of
ownership) ซึ่งเป็นเสมือนเหรียญ 2 ด้านในด้านหนึ่ง ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะนำมาซึ่งความสนใจห่วงใยดูแลรักษา
ดังคำกล่าวง่ายๆ ที่ว่า “ของของใคร ของใครก็ห่วง ของใครใครก็ต้องหวง” และในอีกด้านหนึ่ง ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เป็นเจ้าของมีอำนาจที่สามารถจะเข้าไป “จัดการ” กับสิ่งของหรือเรื่องราวนั้นได้ ซึ่งก็คือ การเข้ามา
มีส่วนร่วมได้นั่นเอง
อรพินท์ สพโชคชัย (2550) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาว่า เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายอื่นๆ นอกภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้ได้มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา เพราะการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคม
ประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการ
และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา”
นอกจากนั้น ถวิลวดี บุรีกุล (2551) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ว่าเป็นกระบวนการ
ซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่
รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการกระจาย
โอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมทางการเมืองและการบริหารเกีย่ วกับการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น
ให้คำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
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ดังนั้นการมีส่วนร่วมหมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนทำประโยชน์ในเรื่องต่างๆ
หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการการบริหารประสิทธิผลขององค์การ
ขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการ
รวมพลังความคิด สติปัญญา ก็คือ การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกิจกรรม
และองค์การในที่สุด ดังภาพประกอบ

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนเกี่ยวข้อง

การมีความผูกพัน

ภาพประกอบ : แสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการการที่เกิดจากการเกี่ยวข้องของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์การในการคิดริเริ่ม
การตัดสินใจวางแผนปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อให้ชุมชนตระหนักว่าตนเองเป็นเจ้าของโครงการ หรือได้มี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ด้วยดี ทั้งนี้ ก็ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อ
พื้นฐานของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงานและองค์การ รวมทั้งขึ้นอยู่กับกาลเวลาและยุคสมัยอีกด้วย
โดยแท้จริงแล้วกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจไม่สามารถกระทำได้ในทุกๆ ประเด็น ดังนั้นจึงมี
แนวทางกำหนดประเด็นที่ใช้ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

การตัดสินใจและผลกระทบที่สำคัญ
การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น
การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว
ความจำเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ

แนวคิดเรือ่ งหุน้ ส่วนสุขภาพและการมีสว่ นร่วมของชุมชน (Health Partnership and Community
Participation)
ธราดล เก่งการพานิช (2553) ให้ความหมายของเครือข่าย (Network) คือการเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กร
ที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย
ด้วยความอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ประเด็นที่สำคัญ คือ
• ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ
• กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
• การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ หรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กร
นั้นๆ

19

องค์ประกอบของเครือข่ายแท้ มีดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)
มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests / benefits)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)
การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน...พลังทวีคูณ (complementary relationship)
มีการเอื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent)
มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)

สิ่งสำคัญของ “เครือข่ายสุขภาพ” คือ มีความสนใจร่วมกัน สานพลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปัญหาสุขภาพ พัฒนาสุขภาพ พัฒนาระบบสุขภาพ ฯลฯ
กลุ่ม/หุ้นส่วนและเครือข่ายสุขภาพในชุมชน มีการประสานเครือข่ายที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำ สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล แพทย์พื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มเยาวชน ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย
ฯลฯ
สิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีระดับท้องถิ่น คือองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
มีผนู้ ำทีด่ ี และ 2) ชุมชน/ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ ล็กๆ : ตำบล อำเภอ จังหวัด น่าจะเป็น
ของท้องถิ่นจะดีกว่า สิ่งที่นักพัฒนา และรัฐส่วนกลางหรือหน่วยงานราชการต้องเข้าใจ โดยหลักทั่วไป สังคมที่เข้มแข็ง
ได้ก็โดยการมีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ท้องถิ่นเข้มแข็งมาจากการมีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี หมายถึง มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดีและการจัดการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดการได้ถนัดกว่าหน่วยงานที่ไปจากส่วนกลาง เพราะท้องถิ่นเขารู้ปัญหา
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ใครเป็นอย่างไร จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ได้ผลขนาดไหน จะติดตามประเมินผลก็ชัดเจน ฉะนั้น
การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นหัวใจในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับสังคม ถ้าท้องถิ่นดี สังคมทั่วไปดี ประเทศ
โดยรวมก็จะดี หน้าที่รัฐบาลส่วนกลางคือการส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดการแก้ไขปัญหาดัวยตัวเอง   
ฉะนั้นในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุขภาพ การสร้างนโยบายสาธารณะและเรื่องต่างๆ ของชุมชน ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการดำเนินการ การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกกลุ่มบุคคล :
กลุ่มประชากรปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย แล้วการปรับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญ อันได้แก่
ผู้ประกอบการ ร้านค้า ข้อตกลง มาตรการหรือนโยบายของชุมชน ที่เอื้อต่อการป้องกัน ควบคุมโรค

3. ความรู้เรื่องกลุ่มเสี่ยงและการคัดกรอง
กระทรวงสาธารณสุข มีเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพลดเสีย่ งลดโรคไม่ตดิ ต่อในสถานบริการและในชุมชน (สำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค,
2552)
การจัดบริการคัดกรองในความหมายเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการป้องกันควบคุมโรค
การคัดกรอง (Screening) คือ กระบวนการคัดแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานะต่างๆ ตั้งแต่เสี่ยง เสี่ยงสูง
และเสี่ยงสูงมาก หรือเป็นโรค ออกจากคนปกติ เพื่อการสื่อสารและสนับสนุนบริการหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้เกิดการยับยั้งหรือชะลอกระบวนการเปลี่ยนแปลงพยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพตั้งแต่ระยะต้น ในที่นี้ความหมาย เชิง
ปฏิบัติการภายใต้กระบวนการป้องกันควบคุมโรค เน้นการบริการเพื่อคัดแยกทั้งผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้เป็นโรค  
เพื่อลดโอกาสการเกิดโรค  การรักษาที่ทันท่วงที  และการลดภาวะแทรกซ้อน ตามแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 แนวทางการจัดบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่ม
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง (หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต)
ประเมินโอกาสเสี่ยง

ไม่มี
สร้างเสริม
สุขภาพ
ในโรงเรียนและ
สถานที่ทำงาน

บุคคลอายุ 10 ถึง < 35 ปี

เตรียมประชากร
(สื่อสาร + ติดตาม)

ประชากรกลุ่มอายุเสี่ยง
≥ ≥ 35 ปี

1. อ้วน  2. มีพอ่ แม่ พี่ หรือน้อง
เป็นเบาหวาน  3. มีรอยพับรอบ มี 3 ข้อ ลงทะเบียนคัดกรอง
คอหรือใต้รกั แร้ดำ  4. เคยตรวจ ขึ้นไป
พบความดันโลหิตสูง

คัดกรอง
วัดความดันโลหิต
ตามมาตรฐาน
BP < 120 / < 80
mmHg

ไม่ใช่

ซักประวัติเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง

ซักประวัติเป็น
โรคเบาหวาน

เป็นโรค

เป็นโรค

โอกาสเสี่ยง > 1 ปัจจัย

BP ≥≥ 120 / ≥≥ 80
mmHg

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FCG)

วัดความดันโลหิตตามมาตรฐานซ้ำ
BP ≥≥ 120-139
และ/หรือ
≥ ≥≥ 80-89 mmHg

ไม่ใช่ คัดกรองความเสี่ยงด้วยวาจา
(Verbal Screening)

FCG≥ ≥ 110
mg/dl
(เด็ก 10-15 ปี)

FCG < 100
mg/dl

BP ≥≥ 140 / ≥≥ ≥90
mmHg

FCG ≥≥ 100
mg/dl

ส่งตรวจวินิจฉัย
ยืนยันเป็นโรค
โดยแพทย์

คัดกรองตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FCG)

ซักถามและประเมินปัจจัยโอกาส
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

FPG 100-125 mg/dl
(IFG) หรือ
OGTT 140-199 mg/dl
(IGT)
OGTT ≥≥ 200 mg/dl

ลงบันทึกผ่านการคัดกรองกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนว
การปฏิบัติความดันโลหิตสูง

แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนว
การปฏิบัติโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง

หมายเหตุ : BP = Blood Pressure
FCG = Fasting Capillary Blood Glucose
IGT = Impaired Glucose Tolerance
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FPG ≥≥ 126
mg/dl
ส่งตรวจ FPG ครั้งที่ 2
วินิจฉัยยืนยันเป็นโรค
โดยแพทย์

แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนว
การปฏิบัติเบาหวาน

IFG = Impaired Fasting Glucose
FPG = Fasting Plasma Glucose
OGTT = Oral Glucose Tolerance Test

การจัดบริการคัดกรองมี 2 แบบ ตามกลุ่มอายุประชากรที่จะต้องได้รับการคัดกรองโรคเรื้อรัง ดังนี้
1. การจัดบริการแบบตั้งรับ
บุคคลทั่วไปที่มารับบริการอื่นๆ ในสถานบริการ แต่มีความสนใจ และ/หรือ ประเมินตนเองพบว่ามีข้อบ่งชี้โอกาส
เสี่ยงมากกว่า 3 ปัจจัยขึ้นไป (ได้แก่  1. น้ำหนักเกินและอ้วน  2. ประวัติครอบครัว มีพ่อ แม่ พี่ หรือน้อง เป็นโรคเบาหวาน  
3. รอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดำ และ 4. เคยตรวจพบความดันโลหิตสูง) สถานบริการที่มีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอ
ต้องจัดบริการคัดกรอง โดยตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน ตามตารางที่ 1 ซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยงภาวะ
เบาหวานด้วยวาจา (Verbal screening) ตามตารางที่ 3 ลงทะเบียนคัดกรอง และประเมินปัจจัยโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง ตามแผนภูมิที่ 2 กรณีไม่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้คำแนะนำในการดูแล
ตนเอง และการ¬¬เสริมสร้างสุ¬ขภาพในโรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือที่บ้าน
กรณีหญิงที่เคยคลอดบุตรน้ำหนักทารกแรกคลอดมากกว่า 4 กก. หรือมารดาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ต้องได้รับการคัดกรองโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี

2. การจัดบริการแบบเชิงรุก
ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 35 ปี ควรมีการจัดบริการและให้การสนับสนุนทั้งในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ธรรมชาติการเกิดโรค สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดโรคเรื้อรัง การป้องกันโรคและเทคนิค
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะต้องเตรียมการก่อนการคัดกรองและจัดบริการคัดกรองตาม
มาตรฐาน ดังตารางที่ 1

การเตรียมการก่อนการคัดกรอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาสถานการณ์ป่วย ตาย และสำรวจประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จากทะเบียนราษฎร์เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานบริการนั้นๆ
2. สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของประชากรในพื้นที่ หรือจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บของประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมสุขภาพ และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึง อบจ. เทศบาล
และ อบต.
3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน
4. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานกับ อสม.ที่รับผิดชอบหรือคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและมีการเตรียมชุมชน ขอความร่วมมือในการเข้ารับบริการคัดกรอง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแจ้งวัตถุประสงค์วิธี / รูปแบบการบริการคัดกรอง สถานที่ และการเตรียมตัวของประชาชน
ก่อนเข้ารับบริการ เช่น การเตรียมวัดความดันโลหิต การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดต้องอดอาหารก่อน
เจาะเลือด 8 ชั่วโมง และหลังบริการคัดกรองจะมีบริการอะไรต่อเนื่อง จะนัดครั้งต่อไปเมื่อใด เป็นต้น
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*กรณีพื้นที่เข้าถึงยากจะต้องมีจดหมายแจ้งข่าวให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการจัดบริการคัดกรอง มีดังนี้
1. การตรวจร่างกายโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หาดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว จับชีพจร
2. วัดความดันโลหิตตามมาตรฐานการคัดกรองความดันโลหิต ก่อนวัดต้องซักถามประวัติเคยเป็นความดันโลหิต
สูง ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงและได้รับยารักษาอยู่แล้วให้จัดเป็นกลุ่มป่วย จะต้องซักถามประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  แนะนำการปฏิบัติตัว  ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
ความดันโลหิตสูงจะต้องได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน ดังนี้

การเตรียมตัวเพื่อวัดความดันโลหิต
1. ควรหยุดกิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก 1 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจวัดความดันโลหิต เช่น ออกกำลังกายหรือทำงาน
หนักมาก
2. อย่าดื่มสุรา ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน หรือสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันโลหิต 30 นาที
3. งดรับประทานยาที่มีผลต่อความดันโลหิต
4. ควรสวมเสื้อแขนสั้นหรือสวมเสื้อหลวมๆ สบายๆ สามารถพับแขนเสื้อขึ้นไปเหนือข้อศอกและต้นแขน เพื่อความ
สะดวกในการวัด
5. ควรปัสสาวะก่อนวัดความดันโลหิต เพราะกระเพาะปัสสาวะทีเ่ ต็มจะสามารถเปลีย่ นแปลงผลของระดับความดัน
โลหิต
6. ก่อนวัดความดันโลหิต  ควรนั่งพักอย่างน้อย 5 นาที  โดยนั่งหลังพิงพนักเก้าอี้และเท้าทั้งสองวางราบกับพื้น  
วางพักแขนบนโต๊ะที่ระดับหัวใจ
7. ในขณะที่วัดความดันโลหิตต้องไม่พูดคุยกัน

ตารางที่ 1  มาตรฐานการคัดกรองความดันโลหิต
มาตรฐานการคัดกรองความดันโลหิต :
1. บริการตรวจวัดระดับความดันโลหิตโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเครื่องมือและการวัดที่ได้มาตรฐานตาม
แนวทางการจัดบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง (หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต)
2. บริการแจ้งค่าและอธิบายความหมายระดับความดันโลหิตที่วัดได้
3. บริการแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับความดันโลหิต
หมายเหตุ
ก) เครื่องมือวัดความดันโลหิตที่มีมาตรฐานเพื่อการคัดกรอง ได้แก่
ก.1 เครื่องมือวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ที่มีการสอบเทียบค่าเป็นระยะ
ก.2 เครื่องมือวัดดิจิทอลชนิด cuff พันรอบแขน ที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้ถูกคัดกรองและเทียบค่ากับเครื่องวัด
ความดันโลหิตชนิดปรอท ที่มีการสอบเทียบค่าเป็นระยะ
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ข) การวัดที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการคัดกรอง โดยเฉพาะ
ข.1 ให้นั่งพักก่อนอย่างน้อย 5 นาที
ข.2 วัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 – 5 นาที
ค) บริการแจ้งค่าและอธิบายความหมายระดับความดันโลหิตที่วัดได้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรองและอธิบาย
ความหมายของระดับความดันโลหิตต่อโอกาสเสีย่ งการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด
อื่นๆ
ง) แนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับความดันโลหิต และโอกาสความเสี่ยงของผู้ถูกคัดกรอง
ทั้งนี้ จากการวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน สามารถแบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การแบ่งกลุ่มเสี่ยงตามผลการวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน
กลุ่ม

ความดันโลหิต

ความหมาย

1

< 120 / < 80 mmHg

ถือว่ายังไม่เป็นโรค แต่มีโอกาสเสี่ยง ให้นัดตรวจซ้ำอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า

2

วัดครั้งที่ 1 ≥ 120 / ≥≥ 80 mmHg
วัดครั้งที่ 2 ≥ 120 - 139 /
≥ 80 - 89 mmHg
จัดเป็น Pre-Hypertension

ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงใน 10 ปี และเริ่มมี
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยเฉพาะเมื่อมี
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ  ร่วมด้วย  จึงต้องได้รับการคัดกรองเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
โอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

3

≥ 140

สงสัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรค หัวใจขาดเลือด
และอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะเมือ่ มีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ๆ ร่วมด้วย จึงต้องได้รบั
การคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

4

แพทย์วินิจฉัยยืนยันว่าเป็น
โรคความดันโลหิตสูงและได้รับ
การรักษาด้วยยาอยู่แล้ว

/ ≥≥ 90 mmHg

ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะ
เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย จึงต้องได้รับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อ
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

3. ซักประวัติการเป็นโรคเบาหวาน ถ้าเป็นโรคเบาหวานและรับการรักษาด้วยยาอยู่แล้ว ให้จัดเป็นกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะต้องได้รับการซักถามประเมินโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรหัวใจและหลอดเลือดสมอง
และแนะนำข้อปฏิบัติตัว ถ้าไม่เคยเป็นโรคเบาหวานให้คัดกรองความเสี่ยงต่อเบาหวานด้วยวาจาตามมาตรฐาน
การคัดกรองเบาหวาน  ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  มาตรฐานการคัดกรองเบาหวาน
มาตรฐานการคัดกรองเบาหวาน :
1. บริการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานด้วยเครื่องมือและการวัดที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการจัดบริการ
คัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
(หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต) บริการแจ้งค่าและอธิบายความหมายระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้
2. บริการแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
หมายเหตุ
ก) เครื่องมือคัดกรองภาวะเบาหวานที่มีมาตรฐานเพื่อการคัดกรอง
ก.1 เครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นเป็นเครื่องมือคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อภาวะเบาหวานในประชากรเป็นขั้นต้น ด้วยคำถามถึงข้อบ่งชี้โอกาสเสี่ยงตามแบบฟอร์มการคัดกรอง
ภาวะเบาหวาน ดังต่อไปนี้

แบบคัดกรองความเสี่ยงภาวะเบาหวานด้วยวาจา
ข้อบ่งชี้

มี

ไม่มี

1.
2.
3.
4.
5.

ท่านอายุ 35 ปี ขึ้นไป ใช่หรือไม่
มีประวัติครอบครัว บิดา มารดา พี่หรือน้อง คนใดคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่
มีภาวะอ้วน (BMI ≥ ≥≥ 25 กก./ม.2) และ/หรือ รอบเอว ≥≥ 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥≥ 80 ซม. ในผู้หญิง
มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือกำลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูงหรือไม่
มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรด์) ≥≥ 250 มก./ดล. และ/หรือ เอช ดี แอล คลอเรสเตอรอล
(HDL cholesterol) < 35 มก./ดล. หรือไม่
6. มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักตัวแรกคลอด > 4 กก. หรือไม่
7. มีประวัติหรือเคยมีประวัติน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจเลือดโดยการงดอาหาร (Fasting Plasma
Glucose) เท่ากับ 100 - 125 มก./ดล. (Impaired Fasting Glucose: IFG) หรือตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
2 ชั่วโมง หลังกินกลูโคส 75 กรัม ตรวจพบระดับน้ำตาลเท่ากับ 140 - 199 มก./ดล. (Impaired
Glucose Tolerance: IGT)
จากเครื่องมือนี้ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และเมื่อมีข้อบ่งชี้ 1 ข้อ (2 ถึง 7)
ต้องส่งตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ก. เครื่องมือคัดกรองโดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood screening) ที่ใช้บริการ ให้สามารถใช้การตรวจ
เลือดดำทีข่ อ้ พับแขน หรือใช้การตรวจเลือดจาก Capillary blood ด้วยเครือ่ งมือตรวจเลือดที่ปลายนิ้ว
ข. ในกรณีที่มีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ให้แจ้งค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
และอธิบายความหมายของระดับน้ำตาลต่อโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
ค. แนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโอกาสเสี่ยงต่อเบาหวาน
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หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงเพียง 1 ปัจจัย คือ อายุ 35 ปี ให้แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน แต่หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัย คือ อายุ 35 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงร่วมตั้งแต่ 1 ปัจจัยขึ้นไป ต้อง
ส่งตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยวิธี Fasting Capillary Blood Glucose (FCG) และ/หรือ Fasting Plasma Glucose (FPG)
การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรใช้วิธีตรวจวัดพลาสมากลูโคสหลังอด
อาหาร (Fasting Plasma Glucose: FPG) หรือถ้าไม่สามารถตรวจ FPG ให้ใช้วิธี Fasting Capillary Blood
Glucose (FCG) จากปลายนิ้ว
- ระดับ FCG น้อยกว่า 100 มก./ดล. ถือว่าโอกาสพบความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดมีน้อย จึงควร
ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและนัดมาตรวจซ้ำทุก 1 - 3 ปี
- ระดับ FCG มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มก./ดล. และมากกว่าหรือเท่ากับ 110 มก./ดล. (สำหรับกลุ่มเด็กอายุ
10 - 15 ปี) ให้ทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยวิธีตรวจวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (FPG)
หมายเหตุ : ไม่แนะนำการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดกรณีไม่อดอาหาร เนื่องจากค่าของระดับน้ำตาลในเลือด
มีโอกาสคลาดเคลื่อน และทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ดังนั้น หากต้องการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรแนะนำให้อด
อาหารก่อนมาตรวจ 8 ชั่วโมง

การแปลผลระดับน้ำตาลในเลือดโดยวิธี Fasting Plasma Glucose (FPG)
การแปลผลค่าพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (FPG)
FPG < 100 มก./ดล.
FPG 100 - 125 มก./ดล.
FPG ≥≥ 126 มก./ดล.

=
=
=

ปกติ
Impaired fasting glucose (IFG)
โรคเบาหวาน

การแปลผลค่าพลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมง หลังดื่มน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม (75g OGTT)
2 h-PG < 140 มก./ดล.
2 h-PG 140 - 199 มก./ดล.
2 h-PG ≥≥ 200 มก./ดล.

=
=
=

ปกติ
Impaired glucose tolerance (IGT)
โรคเบาหวาน

จากผลการตรวจยืนยันโดยวิธีการวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (FPG) ครั้งที่ 1
- ระดับ FPG < 100 มก./ดล. ถือว่าโอกาสพบความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดมีน้อย ควรตรวจด้วยวิธี
FCG ซ้ำทุก 1 - 3 ปี
- ระดับ FPG เท่ากับ 100 -125 มก./ดล. จัดว่าเป็น Impaired fasting glucose (IFG) ควรตรวจด้วยวิธี FPG ซ้ำทุก
1 - 3 ปี หรืออาจแนะนำให้ทำการตรวจความทนต่อกลูโคสที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม
(Oral Glucose Tolerance Test:OGTT)
• ค่า OGTT  เท่ากับ 140-199 มก./ดล. จัดว่าเป็น Impaired Glucose Tolerance (IGT)
• ค่า OGTT มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ถือว่าเป็นโรคเบาหวาน ต้องส่งตรวจด้วยวิธี FPG ครั้งที่ 2
ก่อนวินิจฉัยยืนยันเป็นโรคเบาหวานโดยแพทย์
- ระดับ FPG มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล. ต้องส่งตรวจด้วยวิธี FPG ครั้งที่ 2 ก่อนการวินิจฉัยยืนยันเป็น
โรคเบาหวานโดยแพทย์
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จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยวิธี FPG สามารถแบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การแบ่งกลุ่มเสี่ยงตามผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยวิธี FPG
กลุ่ม

ระดับน้ำตาลในเลือด
(FPG)

ความหมาย

1

FPG < 100 mg/dl

ถือว่ายังไม่เป็นโรค มีความเสี่ยงน้อยให้นัดตรวจซ้ำอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า

2

FPG 100 - 125 mg/dl
จัดเป็น Pre-Diabetes

ถือว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  และเริ่มมีโอกาสเสี่ยงต่อโรค หัวใจขาดเลือด
และอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย  จึงต้องได้รับ
การคัดกรองเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง

3

FPG ≥≥ 126 mg/dl

สงสัยว่าเป็นโรคเบาหวาน  ให้ส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัย และประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต  โดยเฉพาะ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
ร่วมด้วย  จึงต้องได้รับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง

4

แพทย์วินิจฉัยยืนยันว่าเป็น
เบาหวานและได้รับการรักษา
เบาหวานด้วยยาอยู่แล้ว

มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยเฉพาะเมื่อมี
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย จึงต้องได้รับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรค
หัวใจและหลอดเลือดสมอง

จากการให้บริการคัดกรอง จะได้กลุ่มอ้วนลงพุงอีก 1 กลุ่ม โดยมีเกณฑ์วินิจฉัยอ้วนลงพุง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ขนาดรอบเอว ≥≥ 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥≥ 80 ซม. ในผู้หญิง***
ระดับความดันโลหิต ≥≥ 130 / 85 มิลลิเมตรปรอท
ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร ≥≥ 100 มก./ดล.
ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ 150 มก./ดล.  
ระดับไขมัน HDL < 40 มก./ดล. ในผู้ชาย หรือ < 50 มก./ดล. ในผู้หญิง

ผู้มีรอบเอวเกินเกณฑ์***ที่กำหนดร่วมกับความผิดปกติปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ คือ มีข้อ 1
กับอีก 2 ข้อ  ถือว่าเป็นอ้วนลงพุง  ต้องนำมาจัดบริการเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ภายหลังการคัดกรองภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูงแล้ว มีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมายถึง กลุ่มอายุ 10 ถึง < 35 ปี ที่มีข้อบ่งชี้โอกาสเสี่ยง
3 ข้อขึ้นไป และกลุ่มอายุ 35 ปีที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงด้วยวาจาต่อภาวะเบาหวานที่มีโอกาสเสี่ยง
1 ปัจจัย และ/หรือ ที่มีโอกาสเสี่ยงมากกว่ า 1 ปั จ จั ย และมี ผ ลการตรวจระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดด้ ว ยวิธี
FCG < 100 มก./ดล. และ/หรือ ผ่า นการคั ด กรองวั ด ความดั น โลหิ ต ตามมาตรฐานมี ค ่ า ความดั น โลหิต
< 120 / < 80 มม.ปรอท จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมายถึง กลุ่มอายุ 10 ถึง < 35 ปี ที่มีข้อบ่งชี้โอกาสเสี่ยง
3 ข้อขึ้นไป และกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีโอกาสเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัย และมีผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ด้วยวิธี FPG 100 - 125 มก./ดล. และ/หรือ OGTT ≥≥ 140 - 199 มก./ดล. และ/หรือ ผ่านการคัดกรองวัดความดันโลหิต
ตามมาตรฐาน มีค่าความดันโลหิตซิสโตลิค ≥≥ 120 - 139 และ/หรือไดแอสโตลิค ≥≥ 80 - 89 มม.ปรอท จัดเป็นกลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
3. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง กลุ่มอายุ 10 ถึง < 35 ปี ที่มีข้อบ่งชี้โอกาสเสี่ยง 3 ข้อ
ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยวิธี FPG≥ ≥≥ 126 มก./ดล. และ/หรือ
OGTT ≥≥ 200 มก./ดล. และกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน และ/หรือ ผ่านการ
คัดกรองวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน มีค่าความดันโลหิต ≥≥ 140/ ≥≥ 90 มม.ปรอท และได้รับการวินิจฉัย
ยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้ง กลุ่มที่ได้รับการรักษาโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงอยู่แล้ว
เมื่อแบ่งกลุ่มเสี่ยงทั้ง 3 กลุ่มแล้ว จะต้องให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตัวตามความเสี่ยงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามความเสี่ยง
ประเภทกลุ่มเสี่ยง

คำแนะนำ

1. กลุ่มเสี่ยงต่อ
1. คำแนะนำการปฏิบัติตัว
โรคเบาหวานและ
- อาหาร กินข้าวไม่ขดั สี เช่น ข้าวกล้องวันละ 5-8 ส่วน ผักวันละ 5 ส่วน (1 ส่วน เท่ากับ 1 ทัพพี)  
ความดันโลหิตสูง
ผลไม้ไม่หวานจัดวันละ 5 ส่วน (1 ส่วน เท่ากับ ส้มขนาดใหญ่ 1 ผล หรือกล้วยน้ำว้า 1 ลูก หรือ
มะละกอ 6-8 คำ) ถั่ว เมล็ดพืช 5 ส่วนต่อสัปดาห์ (1 ส่วน เท่ากับ 1 ทัพพี) เนื้อสัตว์วันละ
1-2 ส่วน (1 ส่วน เท่ากับ 1 ฝ่ามือไม่รวมนิ้วมือ)
- ควรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาที
- ฝึกการหายใจเพื่อคลายความเครียด
- เลิกสูบบุหรี่
- การดืม่ แอลกอฮอล์ แนะนำให้ดม่ื เป็นครัง้ คราว จำกัด 1 ส่วน สำหรับผูห้ ญิง 2 ส่วน สำหรับ
ผูช้ าย (1 ส่วน เท่ากับ เหล้า 30 มล. หรือวิสกี้ 45 มล. หรือไวน์ 120 มล. หรือเบียร์ชนิดอ่อน   
360 มล.) สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มไม่แนะนำให้ดื่ม
- ควบคุมน้ำหนักตัว BMI < 25 กก./ม.2 และ/หรือ รอบเอว < 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ < 80 ซม.
ในผู้หญิง
- แจ้งสถานะความเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. ตรวจวัดความดันโลหิตปีละครั้งและตรวจประเมินโอกาสเสี่ยงและระดับน้ำตาลในเลือด
ซ้ำทุก 1 - 3 ปี
2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ จัดบริการสอนเสริมทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   โรคเบาหวานและ 1. จัดทำสมุดบันทึกทางสุขภาพประจำตัว
ความดันโลหิตสูง 2. คำแนะนำการปฏิบัติตัว
- อาหาร กินข้าวไม่ขดั สี เช่น ข้าวกล้องวันละ 5-8 ส่วน ผักวันละ 4-6 ส่วน ผลไม้ไม่หวานจัด วันละ
5 ส่วน ควรรับประทานผักและผลไม้ทม่ี โี ปแตสเซียมสูง (เช่น แครอท บร็อคโคลี่ มะเขือเทศ
มันฝรัง่ มันเทศ เห็ด แตงโม กล้วย ส้ม เมลอนเขียว แคนตาลูป ลูกพรุน) ถัว่ เมล็ดพืช 5 ส่วน
ต่อสัปดาห์ เนือ้ สัตว์ วันละ 1-2 ส่วน และรับประทานปลาอย่างน้อย 2 มือ้ ต่อสัปดาห์
- ลดการบริโภคน้ำตาล ลดอาหารเค็ม หรือตามแพทย์แนะนำตามความรุนแรงของความเสีย่ ง
เช่น ผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อความดันโลหิตสูง ต้องลดอาหารเค็ม และเพิม่ ผัก จัดการความเครียด
โดยฝึกการหายใจ ควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายเพียงพอต่อการลดเสี่ยง เป็นต้น
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ประเภทกลุ่มเสี่ยง

คำแนะนำ

3.
4.
5.
6.
3. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

- มีกจิ กรรมทางกายและเคลือ่ นไหวอย่างเพียงพอ  (ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ
5 วัน วันละ 60 นาที)
- ฝึกการหายใจเพื่อคลายความเครียด
- เลิกสูบบุหรี่
- การดื่มแอลกอฮอล์ แนะนำให้ดื่มเป็นครั้งคราว จำกัด 1 ส่วน สำหรับผู้หญิง และ 2 ส่วน
สำหรับผู้ชาย (1 ส่วน เท่ากับ เหล้า 30 มล. หรือวิสกี้ 45 มล. หรือไวน์ 120 มล. หรือเบียร์
ชนิดอ่อน 360 มล.) สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มไม่แนะนำให้เริ่มดื่ม
- ควบคุมน้ำหนักตัว BMI < 25 กก./ม.2 และ/หรือ รอบเอว < 90 ซม. ในผู้ชาย หรือ < 80 ซม.
ในผู้หญิง
ซักถามและประเมินปัจจัยโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนวการปฏิบัติโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ลงบันทึกผ่านการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ให้มารับการตรวจวัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) เพื่อติดตามประเมินผล
6 เดือน หลังจากได้รับการจัดบริการสอนเสริมทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1. จัดทำสมุดบันทึกทางสุขภาพประจำตัว
2. คำแนะนำการปฏิบัติตัว
- กรณีเป็นเบาหวาน การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน และโรคที่อาจ
พบร่วมกับเบาหวาน โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพทั่วไป และการดูแลรักษาเท้า
ตรวจตา เท้าและตรวจปัสสาวะหา microalbuminuria ปีละครั้ง
- กรณีเป็นความดันโลหิตสูง การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง
และโรคที่อาจพบร่วม โดยตรวจตาและตรวจหน้าที่ของไต ค้นหาร่องรอยความเสี่ยง
ของอวัยวะต่างๆ (Target organ damage: TOD) ที่เกิดจากความดันโลหิตสูงและประเมิน
ความรุนแรงปีละครั้ง
- ฝึกการหายใจเพื่อคลายความเครียด
- เลิกสูบบุหรี่
- การดื่มแอลกอฮอล์ กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน แนะนำให้ดื่มเป็นครั้งคราว
จำกัด  1 ส่วน สำหรับผู้หญิง และ 2 ส่วน สำหรับผู้ชาย (1 ส่วน เท่ากับ เหล้า 30 มล. หรือ
วิสกี้ 45 มล. หรือไวน์ 120 มล. หรือเบียร์ชนิดอ่อน 360 มล.) สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มไม่แนะนำ
ให้เริ่มดื่ม
- ต้องควบคุมระดับไขมันในเลือด/น้ำตาลในเลือด/ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- การควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง ควรเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อ
ควบคุมน้ำหนักตัว และจัดโภชนาการตามความเหมาะสมตามโรคในชีวติ ประจำวัน
- เรียนรูส้ ญ
ั ญาณเตือนภัยอัมพฤกษ์ อัมพาต
- ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์
3. ซักถามและประเมินปัจจัยโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
4. แจ้งผลโอกาสเสีย่ งและแนวการปฏิบตั โิ รคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
5. ลงบันทึกผ่านการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
6. ให้มารับการติดตามประเมินผลการจัดบริการลดเสี่ยงตามคำแนะนำของแพทย์และทีม
สหสาขาวิชาชีพ
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สัญญาณเตือนภัยอัมพฤกษ์ อัมพาต
การค้นพบอาการเริ่มแรกของการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และรีบรักษาโดยเร็วมากขึ้นเท่าไร จะทำให้โอกาส เสียชีวิต
หรือพิการลดลงมากขึ้นเท่านั้น อาการสำคัญที่สุดที่ควรให้ความสำคัญ และควรสังเกตอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
1. ชาหรืออ่อนแรงที่หน้า แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งอย่างทันทีทันใด
2. ความรู้สึกตัวเปลี่ยนไป (เอะอะโวยวาย สับสน ซึมลง) หรือพูดลำบาก พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด หรือไม่เข้าใจคำพูด
อย่างทันทีทันใด
3. มีปัญหาการมองเห็น ตามัว หรือเห็นภาพซ้อนของตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอย่างทันทีทันใด
4. มีอาการมึนงงเวียนศีรษะ เดินไม่ได้ เดินลำบาก เดินเซ หรือสูญเสียการทรงตัวในการยืนอย่างทันทีทันใด
5. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง อย่างทันทีทันใด ไม่ทราบสาเหตุ
ถ้าพบอาการข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง ให้สงสัยว่าอาจเป็นอาการเริ่มแรกของการเกิด อัมพฤกษ์ อัมพาต ควรรีบไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาโดยเร็วภายใน 3 ชั่วโมง นับจากเริ่มมีอาการ
ครั้งแรก ถึงแม้อาการดังกล่าวจะหายไปก็ยังมีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นนับเป็นสัญญาณ
เตือน  ซึ่งเรียกว่าภาวะ Transient ischemic attack (TIA) ภาวะนี้จะรุนแรงน้อยกว่าอัมพฤกษ์ อัมพาต มีอาการไม่เกิน 1 ชั่วโมง
แล้วหายไปเอง โดยไม่ต้องรับการรักษา แต่นับเป็นอาการสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าถ้าไม่รักษาจะเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต
ในเวลาต่อมา และอาการเตือนนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดล่วงหน้าในผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกคน
จากการแบ่งกลุ่มที่ 2 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเสี่ยงสูง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้คัดกรองประเมินปัจจัยโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง (หัวใจขาดเลือด
และอัมพฤกษ์ อัมพาต) ต่อไป

แนวทางการดำเนินงานเสริมทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พฤติกรรมลดเสีย่ งลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ ได้แก่ การบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย
ไม่สูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมน้ำหนัก และจัดการความเครียดฯ เพื่อไม่ให้เกิดโรคและความพิการ ด้วยตนเอง
ครอบครัว สังคม/ชุมชน สิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนให้มีการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ
1. ให้รู้ถึงอันตรายของโรคโดยสื่อสารความสำคัญว่าร้อยละ 80 ของโรคเรื้อรังสามารถป้องกันได้
2. ให้ประชาชนรู้จักความเสี่ยงของตนเองและความสำคัญของการป้องกันโรคในระดับแรก คือ การส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงการปกป้องและต่อต้านการเกิดโรค เช่น การให้ความรู้ การรับประทานอาหารให้เหมาะสม การออกกำลัง
กายให้สม่ำเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ
3. สนับสนุนให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ ให้เห็นความสำคัญของการจัดบริการลดเสี่ยงลดโรคโดยการป้อน
ข้อมูลกลับและจัดทำแนวทางหรือเทคนิค วิธีการหลายรูปแบบให้เป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
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4. สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เรื่องของตนเอง และสื่อสารเพียงพอต่อการตัดสินใจ
5. มีการป้อนข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนในชุมชนกลับสู่ชุมชนเพื่อหาแนวทางตัดสินใจในการเลือกเทคนิค
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนนั้นๆ
6. มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น มีสถานที่ออกกำลังกาย ชุมชนไม่แออัด ฯลฯ

แนวปฏิบัติเบื้องต้นให้เกิดการจัดการตนเอง สำหรับบุคคลทั่วไป
1. เพิ่มกิจกรรมและออกกำลังกายประมาณ 30 - 60 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เริ่มจากกิจกรรมหรือ
การออกกำลังกายที่ถนัดและค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อยจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นต้องบริโภคให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ เคี้ยวอาหารให้ช้า
เพิ่มการบริโภคปลา ผัก ลดอาหารที่มีรสเค็ม หวาน ของทอดและของมัน ลดการบริโภคแป้ง ข้าวและผลไม้หวาน
ผลไม้ไม่เกิน 6 - 8 คำต่อมื้อ
3. ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ อย่างถูกวิธี จะทำให้หัวใจเต้นช้าลง การเผาผลาญอาหาร
สมบูรณ์ขึ้น ความดันโลหิตลดลง สมองแจ่มใส ความเครียดลดลงและอารมณ์ดีขึ้น
4. งดสูบบุหรี่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ผู้ชายไม่ควรเกิน 2 แก้วต่อวัน ผู้หญิงไม่ควรเกิน 1 แก้ว
ต่อวัน (1 แก้ว หมายถึง เหล้าไม่เกิน 1 ออนซ์ หรือ 30 มล. เบียร์ไม่เกิน 12 ออนซ์ หรือ 360 มล. ไวน์ไม่เกิน
5 ออนซ์ หรือ 150 มล. วิสกี้ไม่เกิน 1½ ออนซ์ หรือ 45 มล.) และไม่ควรบริโภคชา กาแฟเกิน 3 ถ้วยต่อวัน
5. ในคนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามประเมินน้ำหนักตัวเองทุกสัปดาห์ หากปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
น้ำหนักควรลดประมาณ 0.5 - 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์
6. สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี

มาตรการและแนวทางปฏิบัติทางสังคมของชุมชน / สัญญาชาวบ้าน / ข้อตกลง / สัญญาประชาคม
ในชุมชน
บุหรี่/เหล้า
         -

สร้างและใช้ข้อตกลงในการจำหน่ายบุหรี่/เหล้าของร้านค้าในชุมชน ตัวอย่างเช่น
ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
ห้ามจำหน่ายบุหรี่เด็กอายุอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ห้ามขายเหล้านอกเหนือเวลาอนุญาต เฉพาะเวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.
ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
งานบวช งานศพ ปลอดเหล้า
งดถวายบุหรี่แก่พระสงฆ์
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อาหาร
- ลดการบริโภคโซเดียม ผงชูรส เครื่องปรุงรสในงานเลี้ยง
- ร้านค้าเมนูชูสุขภาพ
ออกกำลังกาย
- ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย เช่น รำไม้พลอง เต้นแอโรบิก

แนวทางปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
- จัดให้มีลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สร้างทางเดินเพื่อออกกำลังกาย วิ่ง ขี่จักรยาน
เล่นฟุตบอล หรือกีฬาตามความชอบและสนใจ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเพียงพอ
- จัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสถานที่สาธารณะที่ปราศจากควันพิษและบุหรี่ สารเสพติด
- ไม่ขายเครื่องดื่มน้ำอัดลม/น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบในโรงเรียน
- จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาด และพอเพียงต่อการบริโภคในโรงเรียน
- ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
- อาหารกลางวันในโรงเรียนควรมีเมนูชูสุขภาพ

แนวทางปฏิบัติการจัดการตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชน
บุหรี่/ เหล้า
- การรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักเพื่อการจัดการตนเอง เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ สุรา
การป้องกันและรักษาสิทธิของตนในการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่
- เริ่มที่ครอบครัวเพราะพ่อ แม่และผู้ปกครองเป็นแบบอย่างแก่เด็ก วัยรุ่น จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเรื่องการกิน
อาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม แต่ละวัย
- ใช้สื่อบุคคลในการสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยง/โรค พิษภัยบุหรี่/สุรา พูดคุยปรึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในกิจกรรมตามภารกิจของตน เช่น พระ ผู้เฒ่าผู้แก่ เจ้าของร้านค้า นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. ครู
กลุ่มแม่บ้าน

32

อาหาร/การบริโภค
- ลดการบริโภคเกลือแกงและผงชูรสให้น้อยลง (เกลือน้อยกว่า 5 กรัมหรือ 1 ช้อนชาต่อวัน) เช่น ในอาหาร
หมักดอง อาหารสำเร็จรูป ซอส ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม
- เพิ่มกินผักหลากหลายสี อย่างน้อยวันละ 4-6 ทัพพีต่อวันและผลไม้รสไม่หวานจัด
- เพิ่มกินอาหารกากใย เช่น ประเภทถั่ว ข้าวซ้อมมือ ธัญพืช
- ส่งเสริมการกินผักปลอดสารพิษ (ผักครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อ)
- ลดการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ลด หวาน มัน เค็ม
- ลดปริมาณดื่มสุรา ต่อวัน ชายไม่เกิน 2 แก้วมาตรฐาน  หญิงไม่เกิน 1 แก้วมาตรฐาน
- งดการสูบบุหรี่
- รณรงค์ตามสถานที่สาธารณะ เช่น สถานีอนามัย วัด (กิจกรรมร่วมทำบุญในเทศกาลต่างๆ) โรงเรียน โดยขอ
ความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นระยะๆ ในการปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งเป็น
แหล่งอาหาร สมุนไพร วัสดุยังชีพอื่นๆ
ออกกำลังกาย
-

มีชมรมออกกำลังกายตามความชอบและตามวัย เช่น รำไม้พลอง แอโรบิก เดิน วิ่ง
มีการออกกำลังกาย 5 วัน/สัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง
โรงเรียนควรมีวิชาพลศึกษาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ลดกิจกรรมการดูโทรทัศน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน
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การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (Retrospective descriptive study)
โดยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง (โครงการผ่านมาเกือบปี จึงมีอุปสรรคอยู่บ้างในการคิด
ย้อนระลึกถึงความทรงจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต.แม่ทา ซึ่งมีโครงการเกี่ยวเนื่องกันหลายโครงการที่มีเป้าหมาย กิจกรรม
และกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน) โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคล การสนทนากลุ่ม การพูดคุยกับบุคคลทั่วไป การศึกษา
จากเอกสารและการสังเกต รวมถึงการจัดเวทีถอดบทเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโครงการของ 2 พื้นที่ตัวอย่าง

ศึกษากับใครและอย่างไร
ขั้นตอนการศึกษาครั้งนี้เริ่มด้วยการค้นหากุญแจหรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญ คือ ผู้ริเริ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการ
และเพื่อสาวต่อไปยังกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสารของ
โครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนจัดเก็บข้อมูลของ 2 พื้นที่ และวิธีการเก็บข้อมูลทั้งด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกบุคคลและการสนทนากลุ่ม ดังนี้

สัมภาษณ์กลุ่มเสี่ยง ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สัมภาษณ์นายก อบต.แม่ทา จ.เชียงใหม่
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1. การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคล
การศึกษาเน้นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกของทั้งสองพื้นที่จึงเป็นบุคคลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นหลัก โดยมีบุคคลและกลุ่ม
ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงกลุ่มเป้าหมายของการสัมภาษณ์ข้อมูลของ 2 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย

ต.แม่ทา อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่

ม. 1 และ ม. 3 ต.ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- บุคลากรสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ สอ. (1 คน)
สอ. (2 คน)

- อบต.

นายก (1 คน) ฝ่ายสาธารณสุข/
เจ้าหน้าที่ อบต. (1 คน) รวม 2 คน

- สมาชิก อบต. หมู่บ้าน

(เลือก 2 มบ. : สำเร็จสูง)
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน

ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน

- ปราชญ์ชาวบ้าน
- อสม.

ตัวแทนสถาบันการเรียนรู้ 3 คน
ประธาน อสม. 1 คน และตัวแทน
อสม. มบ. ละ 2 คน รวม 5 คน

ประธาน อสม. 1 คน และตัวแทน
อสม. มบ. ละ 2 คน รวม 5 คน

-

ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
ตัวแทน มบ. ละ 2 คน รวม 4 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
1 คน
ตัวแทน มบ. ละ 2 คน รวม 4 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
1 คน
2 คน
ร้านค้าของชำ 1 คน

ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน

ผู้นำท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน)
ผู้นำออกกำลังกาย
กลุ่มเสี่ยง (ไขมันในเลือดเกิน)
ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย
แกนนำเยาวชน
ประชาชนทั่วไป
สมาชิกครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
ประธานชมรม
คณะทำงานชมรม
อื่นๆ อาทิ
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สคร. (1 คน)
สสจ. (1 คน) รพ. (1 คน) สสอ. (1 คน)
รวม 3 คน  
นายกเทศมนตรี (1 คน) ปลัดเทศบาล
1 คน และฝ่ายสาธารณสุข (1 คน) รวม 3 คน

ตัวแทน มบ. ละ 2 คน รวม 4 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน
ตัวแทน มบ. ละ 2 คน รวม 4 คน
ตัวแทน มบ. ละ 1 คน รวม 2 คน

ร้านค้าของชำ 1 คนและอดีต
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน

การสัมภาษณ์บุคคลดำเนินการในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องที่มีการ
ดำเนินการสัมภาษณ์ในสถานที่ทำงาน เช่น เทศบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล บทบาทของ
หน่วยงานสาธารณสุขของแม่ทาจะอยู่ในระดับตำบลคือ สถานีอนามัย (ปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับตำบล) ขณะที่ของ ต.ลาดหลุมแก้ว จะเป็นการทำงานร่วมกันของภาคีสาธารณสุขทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต (สคร.)
ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้รับประโยชน์จากโครงการจะพบความแตกต่าง
ระหว่างพื้นที่ กล่าวคือ ที่ ต.แม่ทา ค่อนข้างมีความชัดเจนกว่าในเรื่อง “กลุ่มเสี่ยง” ดังนั้นการเตรียมการและนัดแนะ
กลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลจึงได้ตรงตามความคาดหวังและวัตถุประสงค์ หากแต่ที่ ต.ลาดหลุมแก้ว “กลุ่มเสี่ยงคือ
กลุ่มป่วย” ทั้งนี้เป็นความสับสนในเชิงนิยาม ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ให้ความเห็นว่า “ความเข้าใจว่ากลุ่มเสี่ยงคือใคร
นั้นเป็นเรื่องยาก เจ้าหน้าที่กันเองก็ยังเข้าใจไม่ค่อยถูกว่าจะวัดด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้าง ยิ่งชาวบ้านด้วยแล้ว ยิ่งหนักใหญ่
อสม. ก็เข้าใจว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มป่วย ขนาดชี้แจงแล้ว อธิบายแล้ว แต่เขาก็ยังเข้าใจกันอย่างนั้นอยู่ดี” ในขณะที่ อสม.
เองก็เข้าใจสับสน ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ตอนคัดกรองก็มแี ต่กลุม่ ป่วยไปคัดกรองและเข้าร่วมกิจกรรม และในส่วน อสม. ส่วนใหญ่
ที่เข้าร่วมโครงการก็ล้วนเป็นกลุ่มป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องกินยา ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงในที่นี้จึงเป็นกลุ่มป่วย

2. การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นร่วมกัน ซึ่งคาดหวังผลของการ
อภิปรายที่ก่อให้เกิดประเด็นสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่จะทำการสนทนากลุ่ม ดังนี้
พื้นที่ศึกษา
ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ม. 1 และ ม.3 ต. ระแหง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นายก อบต./ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. 7 หมู่บ้าน
รวม 20 คน

บุคลากรสาธารณสุข สคร. (2 คน) สสจ. (2 คน)
รพ. (2 คน) สสอ. (1 คน) เทศบาล (3 คน)  
รพ.ทรวงอก (1 คน) รวม 11 คน  

ผู้นำออกกำลังกาย 7 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวม 14 คน

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่าย
สาธารณสุข และ อสม. 2 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน

กลุ่มเสี่ยง (ไขมันในเลือดเกิน) หมู่บ้านละ 2 คน
รวม 14 คน

อสม. 2 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน (สนทนาแยกกลุ่มแต่ละ
หมู่บ้าน)

สมาชิกครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านละ 2 คน
รวม 14 คน

กลุ่มป่วย หมู่บ้านละ 10 คน รวม 20 คน (แบ่งเป็น
2 กลุ่ม) สมาชิกครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านละ 10 คน
รวม 20 คน

36

แม้จะคาดหวังว่าการสนทนากลุ่มจะทำให้ได้ความคิด
ที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมกลุ่ม หากแต่ในทางปฏิบัติแล้ว
การรวมกลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดหลุมแล้ว
ซึ่งเป็นสังคมกึ่งเมือง โดยมีหนึ่งหมู่บ้านสามารถรวมกลุ่ม
ผู้ป่วยมาพูดคุยได้ ขณะที่แม่ทาการรวมกลุ่มทำได้ง่ายกว่า
มาก เจ้าหน้าที่และ อสม.สามารถนัดหมายกลุ่มได้ง่ายตาม
สภาพของสังคมชนบท และที่สำคัญเรากลับได้ความคิดเห็น
ของคนเพียงไม่กี่คนจากการสนทนา ด้วยลักษณะบางประการ
ของการสนทนากลุ่ม ประการแรกคือ “คนไทยไม่กล้าพูด”
เป็นประเด็นที่เกิดเนื่องจากความไม่กล้า อาย ... อสม.แม่ทา
ท่ า นหนึ ่ ง ที ่ เ ข้ า ร่ ว มพู ด คุ ย บอกว่ า “มั น ไม่ ร ู ้ จ ะพู ด อย่ า งไร
กลัวว่าจะพูดไม่ถูก” ขณะที่นายก อบต.แม่ทาก็บอกเช่นกันว่า
“อสม.พวกนี้เขายะงาน (ทำงาน) เก่ง ให้ยะอะหยัง ยะได้หมด
แต่พอให้อู้ บ่คอ่ ยอู้ แต่กม็ กี ารฝึกกันอยู”่ อย่างไรก็ดี บรรยากาศ
ของการพูดคุยของแม่ทาค่อนข้างเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ความคิ ด เห็ น คนละเล็ ก คนละน้ อ ย หากแต่ ท ี ่ ล าดหลุ ม แก้ว
การพูดคุยแสดงความคิดเห็นเป็นของคนไม่กี่คน จนมีเสียง
สะท้อนให้ได้ยินว่า “ผูกขาดพูดกันอยู่ไม่กี่คน” ซึ่งอาจเป็น
ความสืบเนื่องจากการทำงานของที่ลาดหลุมแล้ว จะมี อสม.ที่เอาจริงเอาจังหรือเป็นหัวกะทิอยู่เพียงกลุ่มหนึ่ง และเป็น
ผู้ที่ขับเคลื่อนให้งานดำเนินการไปได้
การเตรียมการบุคคลและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จะเห็นถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในชุมชนได้อย่าง
ชัดเจนในส่วนของแม่ทาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นผู้จัดการเป็นหลักและให้ อสม.เป็นผู้นัดหมาย แต่ที่ลาดหลุมแก้ว
อสม. จะเป็นผู้เตรียมการเป็นหลัก

แนวคำถาม
แนวคำถามเปรียบเสมือนกระบวนการประกอบภาพตัวต่อที่ใช้การสนทนา/พูดคุยเพื่อมุ่งสู่การทำความเข้าใจ
ถึงปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โดยทำการศึกษาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และกลุ่มเล็ก (2 - 3 คน) ไปจนถึงกลุ่มใหญ่
(10 - 20 คน) ดังนั้นแนวคำถามจึงมีทั้งที่เหมือนกันและต่างกันเพื่อประกอบภาพให้ทุกแง่ทุกมุมให้สมบูรณ์ แนวคำถามของ
แต่ละบุคคลและกลุ่ม เป็นไปดังนี้
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กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

แนวคำถาม
1. ความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นกลุ่มเสี่ยงมีตัวชี้วัดอะไร
2. การรับรู้สถานการณ์ปัญหา/กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีมากน้อยเพียงใดและการรับรู้ถึงสาเหตุ
ของปัญหา
3. มีการดูแลตนเองและส่งเสริมสุขภาพหรือไม่ อย่างไร
4. ประชาชน (ตนเอง) และชุมชนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้
หรือไม่ อย่างไร
5. อสม. และหน่วยงานภาคีในท้องถิ่นใดบ้างที่มีบทบาทช่วยเหลือในการดูแลกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วย
6. รู้วิธีการและมีการปฏิบัติในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร
7. การรับรู้ถึงโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ประชากรกลุ่มเสี่ยง 1. การรับรู้สถานการณ์ปัญหา/กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีมากน้อยเพียงใด และการรับรู้ถึงสาเหตุ
ของปัญหา
2. ความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นกลุ่มเสี่ยงมีตัวชี้วัดอะไร
3. มีการดูแลตนเองและส่งเสริมสุขภาพอย่างไร
4. ประชากรกลุ่มเสี่ยง (ตนเอง) และชุมชนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้หรือไม่ อย่างไร
5. อสม. มีบทบาทช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไรบ้าง และมีหน่วยงานใดให้การดูแล
6. รู้วิธีการในการป้องกันหรือควบคุมภาวะเสี่ยงเพื่อไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไร
7. การรับรู้ถึงโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการเข้าร่วมโครงการ
อสม.

1. ความเข้าใจ “กลุ่มเสี่ยง” คืออะไร มีตัวชี้วัดอะไร (แยกแยะกับกลุ่มป่วยอย่างไร) มีข้อมูล
กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร และรับรู้สถานการณ์ปัญหา/กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีมากน้อย
เพียงใด รวมถึงสาเหตุของปัญหา
2. การทำงานกับองค์กรต่างๆ ทำอะไรบ้าง คาดหวังอะไรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
เทศบาล (ประชุม อบรม และหนุนเสริมกิจกรรม) โรงพยาบาล กลุ่ม อสม. ด้วยกันเอง ภาค
ประชาชน ฯลฯ
3. เริ่มทำงานกับกลุ่มเสี่ยงอย่างไรและบทบาทของ อสม. ในการทำงานกับกลุ่มเสี่ยง
3.1 การอบรม
3.2 กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติของ อสม. มีอะไรและทำอะไรบ้าง
3.3 มีรายงานกิจกรรม/บันทึกอะไรบ้าง และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
3.4 ปัญหาอุปสรรค
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กลุ่มเป้าหมาย

แนวคำถาม
4. จะทำให้เครือข่ายเข้มแข็งได้อย่างไร
4.1 กลุ่ม อสม.
4.2 อสม. กับเทศบาล โรงพยาบาล อื่นๆ
5. จะป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างไร และบทบาทของ อสม. จะทำได้มากน้อย
เพียงใด
6. ความต้องการการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
7. ความคิดเห็นส่วนตัว จะทำให้การป้องกันกลุ่มเสี่ยงมีประสิทธิภาพได้อย่างไร (ในส่วนตัว
และภาพรวม)
8. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อสม. ในโครงการ
9. แนวโน้มของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเป็นอย่างไร

ผู้นำชุมชน

1. ความเข้าใจถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการให้ความสำคัญต่อปัญหา
2. สถานการณ์ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเป็นอย่างไร
3. แนวทางของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการสนับสนุนและหนุน
เสริมของภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างไร
4. ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีมากน้อยเพียงใด
5. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
6. ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
7. จะทำให้เครือข่ายเข้มแข็งได้อย่างไร
- กลุ่ม อสม.
- ภาคีเครือข่าย
8. แนวโน้มของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเป็นอย่างไร

3. การถอดบทเรียน
กระแส “การถอดบทเรียน (Lesson learned Visualizing)” ดูเหมือนจะมาแรงกลายเป็นกระบวนการที่หน่วยงาน
ต่างๆ นำมาให้ความสำคัญว่าจะให้บทเรียน และ/หรือต้นแบบในการดำเนินงานแก่กลุ่มและสังคม ซึ่งโครงการนี้ก็เช่นกัน
คาดหวังว่า การศึกษาเรียนรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จของโครงการจะช่วยให้ได้เห็นต้นแบบดีๆ จากชุมชนที่คัดสรร โดยใช้
กระบวนการถอดบทเรียนทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน (แม่ทา เชียงใหม่ และลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี) เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของการเรียนรู้และประสบการณ์ของทั้งสองชุมชน เป็นที่เชื่อมั่นว่า การถอดบทเรียน (Lesson learned Visualizing)
(มณฑา เก่งการพานิช, 2552) จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามแนวคิด คือเป็นวิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในกลุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อสกัดความรู้จากประสบการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในตัวตน ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ขององค์กรของกลุ่มของชุมชนออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือหรือสื่อรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งได้จากบทเรียนที่สำคัญคือ การเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ)
ซึ่งนำไปสู่การปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
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ดังนั้นการสรุปบทเรียนจึง
- เป็นการสรุปบทเรียนว่าที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไร (What) มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในระดับบุคคลและ
ระดับองค์กร องค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินงานมีอะไรบ้าง (Knowledge) สร้างโอกาสและเป็นเวทีสำหรับ
การใช้พลังปัญญา (Wisdom) และทุนทางสังคม/วัฒนธรรมที่มีอยู่
- เป็นกระบวนการเรียนรู้ (Learning) ไม่ใช่เป็นเพียงการสรุปผลลัพธ์ (Output) แต่มีการแลกเปลี่ยน (Sharing)
คิด และทบทวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (System thinking & Reviewing) และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ร่วมกัน
- การถอดบทเรียน นำไปสู่การสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น พร้อมที่จะไปใช้เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
กับสมาชิกในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันกาล ฉะนั้นการถอดบทเรียนจะทั้งเงื่อนไขที่ดีและไม่ดีของการ
ดำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้
- นอกจากนั้นยังเป็นการปรับ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พัฒนาอารมณ์ ความรู้สึกที่ตระหนักจากภายในให้กลาย
เป็นจิตสำนึก หรือสำนึกร่วม ปรับวิธีคิดและระบบคุณค่าที่เกิดจากการเรียนรู้ (3H: Hand, Head, Heart) เพื่อให้
เกิดการดำเนินงานที่ยั่งยืน
ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 1) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ และ 2) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น
กล่าวคือ
1. การถอดบทเรียนทัง้ โครงการ เป็นการถอดบทเรียนเกีย่ วกับกระบวนการการดำเนินโครงการทัง้ ระบบ โดยพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตัว การวางแผน กระบวนการดำเนินงาน ผลที่
เกิดจากโครงการ และจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเทคนิค
ที่ใช้ในการถอดบทเรียน คือ การประเมินย้อนหลัง (Retrospect) และการประเมินผลลัพธ์โดยรวม (Summative
evaluation)
2. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป็นการถอดบทเรียนที่เน้นประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือกลุ่มประเด็นที่มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาการการทำงานโครงการ และต่อการบรรลุผลสำเร็จของโครงการในอนาคต (Best
Practice) โดยใช้เทคนิคที่ใช้ในการถอดบทเรียนคือ After Action Review
การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการสังเคราะห์ไม่ใช่การวิเคราะห์  ซึ่งการสังเคราะห์เป็นการมองอย่างองค์รวมที่จะ
ช่วยทำให้เห็นว่าการทำงานในระดับชุมชนเกี่ยวโยงกับหลายระดับจังหวัดหรือเครือข่าย ทำให้เห็นผลที่มีพลังมากกว่า
ที่เราจะทำเป็นเดี่ยวๆ  ฉะนั้นการถอดบทเรียนร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยนกันและกัน ทำได้เกิดพลัง การแลกเปลี่ยนจะทำให้
ทราบว่าใครหรือโครงการอื่นเขามีอะไรดี และของเรามีอะไรดีๆ บ้าง ต่างคนต่างก็เรียนรู้และเก็บเกี่ยวเอาไปเพื่อที่จะก้าว
ต่อไป แต่ในเบื้องต้นแต่ละโครงการต้องถอดบทเรียนจากภายในโครงการของตนเป็นหลักก่อน ซึ่งต้องชัดเจนเสมอว่า
ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้ที่เอาข้อมูลมารวบรวมแล้วเป็นคลังข้อมูลเท่านั้น แต่ต้องให้เกิดผลมากกว่านั้น ข้อมูลเหล่านี้
ต้องนำไปใช้ได้ และเอาไปใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการถอดบทเรียนสามารถทำได้ใน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำโครงการ เรียกว่า เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ระยะที่ 2 คือ ระหว่างทำ เรียกว่า After Action Review
ก็คือทำไปแล้วสะท้อนกลับมาทำแล้วเป็นยังไงเราจะได้ปรับตัวทัน และระยะที่ 3 คือระยะสุดท้ายหลังจากเสร็จโครงการ
เรียกว่า Retrospect ก็คือการมองย้อนกลับไปข้างหลังก็เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า ซึ่งในการถอดบทเรียนครั้งนี้จัดอยู่
ในระยะที่ 3 Retrospect ที่โครงการจบสิ้นมานานกว่าขวบปี จึงเป็นระยะที่ปรากฏผลลัพธ์และผลตามเป้าประสงค์แล้ว
จึงเป็นที่คาดหวังว่าจะปลุกพลังในการค้นหาคุณค่าที่เรามีอยู่แล้วเพื่อนำพลังต่างๆ เหล่านี้สำหรับขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้า
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กรอบการถอดบทเรียนตามระยะของกระบวนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะดังแผนภาพที่ 2

กรอบการดำเนินงานกับการถอดบทเรียน
ปัจจัยนำเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลลัพธ์
(Output)

- งบประมาณ
- บุคลากร
- อาคารสถานที่
- ครุภัณฑ์
- สาธารณูปโภค
ฯลฯ

กลวิธี 1
กลวิธี 2
กลวิธี 3
กลวิธี 4

ผลลัพธ์
(Output)
และ
Outcome ตาม
เป้าประสงค์

เพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Assist)
1

สะท้อนกลับ
เพื่อปรับตัว
(After Action Review)
2

ถอดบทเรียน
(Retrospect)
3

รูปแบบของการถอดบทเรียน
เพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Assist)
- ก่อนทำ

สะท้อนกลับ
เพื่อปรับตัว
(After Action Review)
- ระหว่างทำ

ถอดบทเรียน
(Retrospect)
- หลังทำ

- เริ่มแบบไม่ว่าง
เปล่า ระดมความ
คิดเห็น เรียนรูจ้ าก
ภายใน (tacit
knowledge) หรือ
ทุนทางสังคม และ
ภายนอก (explicit)
- เรียนรูท้ างลัด
และหลีกเลีย่ ง
ประสบการณ์ทท่ี ำ
ให้ลม้ เหลว

- เรียนรู้เพื่อปรับ
แนวทางการทำงาน
อยูต่ ลอดเวลา
- สร้างวัฒนธรรม
การทำงานแบบมี
ส่วนร่วมเรียนรูแ้ ละ
สร้างความรูเ้ พือ่
กำกับการทำงาน
“Actionable
Knowledge”

- ค้นหาคุณค่าเพื่อ
เป็นแนวทางและ
พลังในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป
ข้างหน้า

ระยะการถอดบทเรียนส่วนใหญ่นิยมทำระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค จะได้ปรับแก้ให้ทัน
ส่วนการทำในระยะหลังจะเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จเมื่อเสร็จสิ้น โครงการเพื่อการก้าวต่อไป ซึ่งจะมีชุดคำถาม
ที่แตกต่างกัน ดังแผนภาพที่ 3

ขัน้ ตอนการถอดบทเรียน

คำถามเพือ่ ถอดบทเรียน

สะท้อนกลับเพื่อปรับตัว
(After Action Review)

ถอดบทเรียน
(Retrospect)

สะท้อนกลับเพื่อปรับตัว
(After Action Review)

ถอดบทเรียน
(Retrospect)

- เครื่องมือติดตามภายใน จึง
ควรทำทันทีเมื่อจบงาน
- มีคุณอำนวย (facilitator) ช่วย
ตัง้ คำถามและสร้างบรรยากาศ
ในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
- ผูเ้ ข้าร่วม ได้แก่ ทีมงาน
(คุณกิจ) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
- มีการเตรียมคำถามเพือ่ ให้เล่า
เรือ่ ง (story telling) และ
แลกเปลีย่ น (sharing)
- จดบันทึก
- สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
ไม่มคี วามเป็นเจ้านาย-ลูกน้อง

- ประชุมทบทวนงานของ
โครงการใหญ่ เมื่องานใน
ภาพรวมเสร็จสิ้น
- มีคุณอำนวย (facilitator) ช่วย
ดำเนินการประชุม
- หัวหน้าโครงการ/ผู้จัดการ
โครงการต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
- เชิญบุคลากรในองค์กร/
โครงการอื่นๆ ที่จะทำโครงการ
ในลักษณะเดียวกันนี้
(Peer Assist)
- เตรียมการทบทวนและ
ตั้งคำถาม
- จดบันทึกเพื่อเป็น “ขุมความรู้”
สำหรับการทำงานในอนาคต

- วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของ
งาน? / สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ?
- สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
- ช่องว่างหรือความแตกต่างคือ
อะไร ทำไมจึงต่างกัน
- งานส่วนไหนบ้างที่ดำเนินไป
ได้ด้วยดีและได้ผลดี เพราะ
เหตุใดและสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
วิธีการลด/แก้ความแตกต่าง
คืออะไร
- งานส่วนใดที่ควรทำได้ดีกว่า
เพราะอะไร/เพราะเหตุใด

- ทบทวนวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์ว่าองค์กร/โครงการ
ประสบความสำเร็จในภารกิจ
หลักใดบ้าง
- ชิ้นงานหรือขั้นตอนใดที่
ดำเนินได้ดี (ถามเจาะลึก
รายละเอียด) สิ่งที่ภาคภูมิใจ
- เหตุผล/ปัจจัย/เงื่อนไขที่ทำให้
งานได้ผลดี
- จะทำให้งานได้ผลดีกว่านี้
ได้อย่างไร
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การถอดบทเรียนในครั้งนี้ถูกคาดหวังว่าจะเกิดองค์ความรู้เพื่อนำไปสื่อสารต่อเพื่อไม่ให้ความรู้นั้นอยู่นิ่ง ด้วยความ
พยายามค้นหาพลังด้วยแนวคำถามที่มักจะใช้ในการถอดบทเรียนคือ “ถ้าเราจะก้าวต่อไปเราจะก้าวต่อไปอย่างไร
เรายังทำต่อได้ใช่ไหม” เป็นความคาดหวังที่จะพบพลังขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามในการถอดบทเรียนครั้งนี้อาจเป็นงาน
ที่ยากและท้าทาย เพราะกาลเวลาที่ล่วงเลยไปเนิ่นนานเป็นขวบปีทำให้ต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้หวนคืนอดีตที่
ยังคงมีผลผลิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้ย้อนคิด สำหรับแม่ทา เชียงใหม่ เป็นการยากที่จะถอดบทเรียน
เฉพาะโครงการแยกส่วนจากโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องพันกันที่มีอยู่มากมาย และมีเป้าประสงค์ที่คล้ายกัน จึงทำให้
การมองโครงการจึงมีลักษณะของมองแบบองค์รวม/ภาพรวมที่เป็นการบูรณาการโครงการทั้งหลายที่อยู่ในกระบวนการ
เดียวกันคือ การลดเสี่ยงลดโรค อีกทั้งพัฒนาการของชุมชนเข้มแข็งทำให้การค้นหาพลังขับเคลื่อนต่อทำได้ง่าย ขณะที่ทาง
ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีนั้น แม้ไม่มีโครงการซับซ้อนมากมายซึ่งเชื่อว่าน่าจะรื้อฟื้นความทรงจำได้ง่ายกว่า ซึ่งก็ไม่ง่าย
อย่างที่คิดทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องงบประมาณและช่วงเวลาเสร็จสิ้นโครงการแล้วไม่มีโครงการสานต่อ ทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องของโครงการ และการคิดต่อถึงพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าในการถอดบทเรียนภายในโครงการจึงมักติดอยู่กับ
ประเด็นเรื่องงบประมาณค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสลักทางความคิดที่ยากแก่การก้าวข้าม

องค์ประกอบของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนจะทำให้ได้องค์ความรู้ชุดหนึ่ง ที่จะเป็น
ประโยชน์ให้กับทุกคนและคนอื่นๆ เอาไปเรียนรู้ ซึ่งองค์ประกอบ
ในการถอดบทเรียนโดยใช้การจัดการสนทนากลุ่มซึ่งประกอบด้วย
บุคคลเหล่านี้
คุณอำนวย (Moderator) ในทีน่ ค้ี อื อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ซึ ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกที ่ เ ข้ า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ท ั ้ ง สองโครงการ
ของสองพื้นที่มาระยะหนึ่ง ดังนั้นมีการเตรียมตัวในการรู้ภูมิหลัง
ของโครงการและเข้าใจโครงการมาแล้ว รวมถึงการรู้ภูมิหลังของ
คนทำงานด้วย คุณอำนวยจะทำหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์
และทิศทางของการแลกเปลี่ยน การตั้งคำถาม กระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน และมีทีมงานพ่วงอยู่ด้วยเพื่อช่วยเป็นคุณเอื้อคอยอำนวยความสะดวก (facilitator)
และช่วยจดบันทึกอีก 3 คน
คุณกิจ ในที่นี้จะหมายถึงคนที่ทำโครงการหรือคนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการถอดบทเรียนครั้งนี้ทำในพื้นที่แม่ทา
เชียงใหม่ ดังนั้น จึงเป็นความได้เปรียบของแม่ทาในการระดมคนเกี่ยวข้องมาเข้าร่วม ตั้งแต่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ
(ที่เป็นตัวแทนเพราะผู้รับผิดชอบโครงการหลักย้ายหลังจากที่
โครงการจบลง) เจ้ า หน้ า ที ่ ส าธารณสุ ข ทั ้ ง จากสถานี อ นามั ย
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้นำชุมชน (นายก อบต. กำนัน
ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นทุ ก หมู ่ ) ผู ้ อ าวุ โ ส (ประธานสถาบั น ) และปราชญ์
ชาวบ้าน (ผู้นำเกษตรอินทรีย์) พระ แกนนำ อสม. กลุ่มเสี่ยง
และแกนนำเยาวชน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นคุณกิจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานในมิติที่แตกต่างกันไป ขณะที่ทางลาดหลุมแก้วซึ่ง
เคลื่อนย้ายกลุ่มไปร่วมแลกเปลี่ยนด้วย เนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณและระยะทาง ทำให้กลุ่มที่ไปร่วมการถอดบทเรียน
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ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการหลักจากสำนักงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและทีมงานอีก 1 คน เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล รวม 7 คน (สำหรับการเรียนรู้ของลาดหลุมแก้ว เป็นที่
น่าเสียดายที่แกนนำ อสม.ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียน เพราะอย่างน้อยก็จะได้เสริมพลังและเรียนรู้จากแม่ทา
ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องพึ่งตนเองเป็นสำคัญ) ซึ่งคนที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนทั้งหมดทั้งปวง
จากสองพื้นที่ประมาณ 80 คน
กลุม่ คนเหล่านีเ้ คยผ่านการพูดคุยกันในระดับภายในชุมชนมาก่อนแล้ว หากแต่การถอดบทเรียนครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อให้สองพื้นที่ได้เรียนรู้จากกันและกัน คนที่เข้าร่วมล้วนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับและแง่มุมที่ต่างกัน
ส่วนใหญ่รู้ที่มาที่ไปของโครงการ รู้ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเล่าเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ภาพที่น่าประทับใจ
ของผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียนทั้งในกลุ่มที่เป็นแกนนำ กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ล้วนให้ความสนใจ ตั้งใจฟัง ไม่มีใคร
หนีหายแม้จะใช้เวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น  
จุดอ่อนของการจัดการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ประการแรกคือ กลุ่มค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้คุณกิจ
ทั้งหลายได้พูดทุกคน และผู้ที่เข้าวงแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชายที่จะให้ข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้หญิง
จะไม่ค่อยยอมพูด ต้องใช้วิธีจี้ตัวให้พูด ดังที่นายก อบต. กล่าวว่า “อสม. หรือแม่ญิงนี่ยะงานเก่งขนาด แต่บ่ค่อยอู้”
แต่เมื่อจี้ให้พูดก็สามารถพูดได้เป็นอย่างดีทุกคน และที่สำคัญของบรรยากาศการแลกเปลี่ยน จะเห็นได้ชัดเจนถึงการ
เคารพกันและกัน ไม่ตำหนิไม่วิจารณ์วิพากษ์กัน แต่เราจะให้
กำลังใจ ยอมรับศักยภาพและแลกเปลี่ยน และช่วยเติมเต็มกัน
และกัน ประการที่สองคือความแตกต่างทางภาษา ขณะที่ทาง
แม่ทา เชียงใหม่ แรกๆ พยายามจะพูดให้ทางลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานีเข้าใจด้วยภาษาภาคกลาง หากแต่พูดติดๆ ขัดๆ สุดท้าย
ต้องขออู้คำเมืองหรือใช้ภาษาเหนือด้วยเหตุผลที่ว่าพูดภาษา
กลางแล้วพูดไม่ค่อยออก “อู้บ่ม่วน” และทำให้หลายคนไม่กล้า
พูด ซึ่งทำให้มีปัญหาในเรื่องความเข้าใจความหมาย การไม่
สามารถจับใจความและแปลความได้ทั้งหมด คุณเอื้อเองก็ต้อง
ใช้สมาธิอย่างมากในการฟังอย่างตั้งใจ
คุณเอื้อหรือคุณประสานตัวจริงในที่นี้ ก็คือ เจ้าหน้าที่อนามัย (โดยเฉพาะหมอเจี๊ยบ) และผู้นำเป็นคนที่ช่วยจัดการ
นัดหมายกลุ่ม เตรียมการประสานงานเรื่องสถานที่ (จัดประชุมในอุโบสถ มีพระพุทธรูปพระประธานเป็นสักขีพยาน
แห่งการพูดคุย) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการ เลือกคนเข้าร่วม และความพร้อมต่างๆ
คุณลิขิต ซึ่งในการถอดบทเรียนแม้จะมีวางตัวผู้บันทึก
หลักไว้แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่น่าประทับใจในการถอดบทเรียนที่นี่
ก็คือ แกนนำชุมชนของแม่ทาล้วนเป็นคนที่มีความตั้งใจและใส่ใจ
ต่อการถอดบทเรียนและการบันทึกเป็นอย่างมาก ทุกคนมีสมุด
บันทึกและมีการจดอย่างตั้งใจ เช่นเดียวกับ อสม. และผู้เข้าร่วม
จากลาดหลุมแก้ว จากการสังเกตแกนนำชุมชนแม่ทา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนายก อบต. จดเกือบแทบทุกคำพูด แกนนำบางคนเขียน
สรุปการประชุมเป็นแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่ง
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บรรยากาศของการถอดบทเรียน
การพูดคุยในอุโบสถใช้การนั่งกับพื้น สำหรับคนเมือง
ที ่ ไ ม่ ค ุ ้ น ชิ น กั บ การนั ่ ง พื ้ น ก็ ค งพลิ ก ซ้ า ยที ข วาที ก ั บ กว่ า จะจบ
การสนทนา หากแต่ภาพของแกนนำและตัวแทนชุมชนที่ให้ความ
สำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่สายยันบ่าย เป็นสิ่งที่น่า
ประทับใจ ทั้งกับการมีส่วนร่วมพูดคุย (บางครั้งแย่งกันยกมือ
ขอพูด) และการอยู่ฟังจนจบ ไม่มีใครลุกหนี ซึ่งเสียงสะท้อนของ
ผู้ที่เข้าร่วมให้ความเห็นว่า “น่าจะดีใจที่เขาเอาความรู้มาให้เรา
เราไม่ต้องเสียเวลาไปแสวงหาไกล ... เขาเอาเรื่องดีๆ มาเล่า
สู่เราฟัง เราก็เรียนรู้และจะได้ดูเขาเป็นแบบอย่าง และทำให้เรา
มีกำลังใจมากขึ้น...” ในฝ่ายของลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีในฐานะ
ผู้มาเยือน ล้วนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า “แม่ทาเขามีพื้นฐาน
ที่เข้มแข็งจริงๆ อสม. เขาเก่ง ผู้นำก็เรียบง่าย แต่หนักแน่นและ
ชัดเจนในแนวทาง อย่างนี้ทำอะไรก็ทำได้ ...อยากให้ อสม. ของ
เราได้มีโอกาสมาดูงานบ้าง จะได้เห็นว่าคนอื่นเขาทำได้เราก็น่า
จะทำได้”  

ประเด็นในการถอดบทเรียน (ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน)
ก่อนเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนระหว่างชุมชน แต่ละชุมชนได้การบ้านให้ไปทำการสรุปบทเรียนในโครงการ
ของตน สำหรับลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีนั้น ผู้รับผิดชอบจาก สคร. ได้ทำการสรุปบทเรียนของตนเองเพื่อนำมาแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ในเวทีวิชาการมาแล้ว โดยเผยแพร่ในเอกสาร “การป้องกันควบคุมโรค ทรงคุณค่า... พลังเครือข่าย” ประเด็น
“การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน” เป็นประเด็นที่ทางลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีให้ความสำคัญ ซึ่งการสรุปบทเรียน
ที่ผ่านมามีการสรุปผลการดำเนินงาน การแสดงให้เห็นแรงจูงใจในการทำโครงการ กระบวนการดำเนินงาน (ตั้งแต่การ
ก่อตั้งเครือข่าย การดำเนินงาน ผลสำเร็จ การประเมินผล) ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และบทเรียนจากโครงการ
ในขณะที่ทางแม่ทาเชียงใหม่มีการสรุปบทเรียนทั้งในเชิงเอกสารรายงานวิชาการเช่นกัน มากกว่านั้นมีการสรุปกิจกรรม
และนำเสนอในเวทีมหกรรมสุขภาพ
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ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการถอดบทเรียนระหว่างชุมชน
1. สรุปภาพรวมของโครงการและกิจกรรม (ที่มาของโครงการ กลวิธีและกิจกรรมหลักที่ทำในพื้นที่)
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้างในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์/ความสำเร็จของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายของ
กิจกรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ศักยภาพในการทำงานเครือข่ายและการสานพลังเครือข่าย
4. มีอะไรที่ถือเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5. ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและแนวทางการแก้ไข
6. ความต่อเนื่องและความยั่งยืนเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร
7. ความภาคภูมิใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน
กระบวนการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคนทำงานของทั้งสองพื้นที่
อย่างน้อยก็คือ การได้ยิน ได้รู้ ได้เห็น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ย่นย่อระยะทางแห่งการเรียนรู้ โดยมีสำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นสะพานเชื่อมการเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ จากประสบการณ์และชุดความรู้ของ
ชุมชนของตน นำมาสู่การแลกเปลี่ยนเติมเต็มความรู้แก่กันและกัน เพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มากกว่านั้น บรรยากาศของการแบ่งปันระหว่างโครงการในพื้นที่เมืองซึ่งมีบุคลากรสาธารสุขเป็นเครือข่ายแกนนำ
กับโครงการในพื้นที่ชนบทที่มีบุคลากรสาธารณสุขและภาคประชาชนร่วมกันเป็นแกนนำ ทุกคนต่างให้ความสำคัญ
และตั้งใจกับการเรียนรู้บนพื้นฐานแห่งความแตกต่าง

การสกัดสิ่งดีๆ ที่ควรค่าแก่การนำมาเผยแผ่
ข้อมูลข่าวสารจากการสัมภาษณ์บุคคล สนทนากลุ่มและถอดบทเรียน จะถูกนำมาร้อยเรียงเพื่อนำเสนอบทเรียน
ให้เห็นกระบวนการดำเนินงานและปัจจัยสำเร็จ รวมถึงการวิเคราะห์ก้าวต่อไปของแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ถึงบริบทและปัจจัยสำเร็จ
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บทเรียน
จากการเรียนรู้

ที่มาของพื้นที่เรียนรู้
พื้นที่สองแห่งถูกเลือกเพื่อใช้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าใจความจริงของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึดชุมชนเป็นฐานให้มีประสิทธิผลตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นบทเรียนของการนำไปเป็น
แนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคคลที่สนใจ พื้นที่แห่งที่ 1 คือ หมู่ 1 และ หมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่แห่งที่ 2 คือ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
คำถามที่มักถูกถามต่อด้วยความอยากรู้ก็คือ ทำไมจึงเลือกสองพื้นที่นี้ หรือพื้นที่นี้มีดีอะไรจึงถูกเลือกเป็นพื้นที่
ที่ถอดบทเรียนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ด้วยเหตุนี้ การกล่าวถึงที่มาของการเลือกพื้นที่ทั้งสองแห่งเป็นข้อเท็จ
จริงที่เป็นได้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการและพื้นที่ ถือเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นที่ควรเรียนรู้ พื้นที่แห่งที่ 1 ของ
จังหวัดปทุมธานีได้มาจากพื้นที่ดำเนินงานเด่นระดับเขต ส่วนพื้นที่แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ชนะเลิศ
การประกวดการจัดนิทรรศการซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการเข้าประกวดจนได้รบั รางวัล เป็นเครือ่ งการันตีคณ
ุ ภาพ
หากแต่ความจริงจากการประกวดและการคัดเลือกก็คือ การใช้เกณฑ์พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็น / การนำเสนอ
และการรายงาน ดังนั้นจึงอาจเป็นการฉายภาพบางแง่มุมและเป็นการคัดเลือกสิ่งดีๆ มานำเสนอ เพื่อให้สอดรับกับ
วัฒนธรรมของการประกวด อาจเปรียบได้กับการจัดช่อดอกไม้ ผู้จัดก็ย่อมเลือกวัสดุดีๆ และเหมาะสมมาจัดให้ลงตัว
ทั้งเพื่อความสวยงาม และมีคุณค่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังนั้นความคาดหวังว่าสองพื้นที่นี้จะเป็น
ต้นแบบในการนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ก็ควรต้องตระหนักถึงข้อจำกัดนี้ เพราะเบื้องหลังฉากอาจไม่ได้ดั่งที่วาดภาพฝันไว้  
ดังนั้นการเข้าถึงความเป็นจริงที่เป็นเบื้องหลังฉากและนำเสนอในที่นี้ จะเป็นบทเรียนที่เรียนรู้จากบริบทและข้อเท็จจริงอีก
มุมหนึ่ง เพื่อเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนำเสนอเพื่อให้สามารถเลือกนำไปใช้อย่างเข้าใจ
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การดำเนินเรื่องของส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 จะเป็นการเล่าเรื่องและถอดบทเรียนของพื้นที่
ศึกษาที่ 1 คือโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนหมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและปรับพฤติกรรม ส่วนที่ 2 นำเสนอบทเรียนของพื้นที่ศึกษาที่ 2 คือ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียง (ปี 2552) ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนที่ 3 จะเป็น
การเทียบเคียงระหว่างสองพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์จุดร่วมและจุดต่างเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น

ส่วนที่ 1 พื้นที่ศึกษาที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนหมู่ 1 และหมู่ 3
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และปรับพฤติกรรม
เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง : ความคิดริเริ่มโครงการ
ผลลัพธ์ที่เห็นเป็นความสำเร็จของโครงการมีเบื้องหลังหรือที่มาของโครงการที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ
ที่ควรเข้าใจอย่างยิ่งก็คือ
1. ความเป็นมาของโครงการที่มาจากโครงสร้างส่วนบน อาจกล่าวได้ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจโดยแท้
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพหรืออาจเรียกได้ว่า เป็นโครงการที่เกิดจากส่วนกลาง/ส่วนบน
โครงการพัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีของการมีส่วนร่วมและใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อตอบสนองต่อโครงการเสริมสร้าง
มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทยในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ซึ่งกำหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายให้มีการดำเนินงานเฝ้าระวังจัดการป้องกัน
ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด และ 2) เพื่อ
สนับสนุนให้เครือข่ายมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนหมู่บ้าน  
สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือจินตนาการและความหวังของผู้พัฒนาโครงการผู้ซึ่งไม่ได้มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในใจ
อีกทั้งไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับชุมชนมาก่อน ... ผู้ไม่เคยได้สัมผัสกับสภาพปัญหาของชุมชนที่จะศึกษา ไม่มีภาพ
และประสบการณ์ที่เป็นจริง มีแต่สถานการณ์ที่เป็นตัวเลขบ่งชี้ปัญหาของประเทศโดยรวมและข้อมูลระดับจังหวัดที่บ่งชี้
อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่ดูจะเป็นปัญหาค่อนข้างสูงก็คือ อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาด
เลือดและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของพื้นที่สาธารณสุขเขตที่รับผิดชอบ จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การ
คิดในเชิงหลักการและทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของการเกิดโรค และนำไปสู่ความสนใจและตั้งใจที่จะควบคุมสถานการณ์โรค
ไม่ติดต่อไม่ให้รุนแรงมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการสื่อสารลดเสี่ยงเพื่อปรับพฤติกรรม และการเสริมสร้าง
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่กล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและปรับ
พฤติกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพวิถีไทย
ในเขตพื้นที่ โดยได้เสนอโครงการจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ และปทุมธานีเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการเลือก
2. การมีธงและเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากโครงการมุ่งหวังผลสำเร็จเป็นอย่างมากหรือที่เรียกว่า “โครงการมุ่งเป้า”  
ดังนั้นกระบวนการและขั้นตอนการเลือกพื้นที่จึงเป็นกระบวนการที่กระทำอย่างพิถีพิถัน โดยมีเกณฑ์ที่ผู้พัฒนาโครงการ
ใช้ในการเลือกพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่อง ดังนี้
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1) ความร่วมมือของเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ซึ่งเป็นแกนกลางในฐานะของผู้ริเริ่ม
โครงการพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีทั้งในแนวราบ ได้แก่ หน่วยงาน
สาธารณสุขระดับท้องถิ่น ได้แก่ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่น และในแนวดิ่ง
คือ สคร. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่น รวมถึงการทำงานกับ
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลทรวงอก ซึ่งเป็นโครงสร้างพี้นฐานที่เป็นพลังในการดำเนินงาน
2) ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล) โดยพิจารณาจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาและมีการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่มองเห็นก็คือ มีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ
มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่มีความเข้าใจงานและกระบวนการพัฒนาสุขภาพเป็นอย่างดี เนื่องจาก
เปลี่ยนงานมาจากเจ้าหน้าที่อนามัย และเป็นคนที่มีความสนใจการทำงานกับชุมชน ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและการเอาจริงจังกับงานพัฒนาสุขภาพ มีตัวอย่างของผลงานดีเด่นคือ
งานควบคุมลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานกับภาคีและภาคประชาชน
3) ชุมชนที่มีความพร้อมทั้งด้านของบุคลากร แกนนำชุมชน/แกนนำ อสม. ที่ให้ความร่วมมือและมีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน
จากเกณฑ์กำหนดทำให้ ตำบลระแหงจึงถูกเลือกในขั้นต้นและตามมาด้วยการเลือก 2 หมู่บ้านที่เข้าเกณฑ์ข้อ 3
มากกว่าหมู่บ้านอื่น การเลือกพื้นที่นำร่องตามเกณฑ์เหล่านี้ เข้ากับคติของคนไทยที่ว่า “การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
ได้ถูกนำมาใช้ในการเริ่มต้นด้วยการเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสแห่งการพัฒนา
ประเด็นเรียนรู้สองประเด็นที่เป็นจุดสำคัญของกระบวนการเริ่มต้นที่ดี ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการที่มาจาก
โครงสร้างส่วนบนโดยเป็นการเริ่มคิดอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดชุมชนเป็นฐานและการมีธงและเป้าหมายที่ชัดเจน
ทำให้เกิดกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสแห่งการพัฒนา เป็นรากฐานที่ส่งผลสืบเนื่องต่อการดำเนินงานให้ประสบ
ความสำเร็จ

รู้เขา... ความจริงของชุมชน
โดยหลักการของโครงการที่ริเริ่มจากหน่วยงานส่วนกลางนี้ แม้การมองปัญหาจะตั้งต้นที่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และความเจ็บป่วย และมุ่งหวังผลระยะยาวที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยลงด้วยกลวิธีต่างๆ หากแต่จุดเน้นของโครงการนี้ให้
ความสำคัญกับกระบวนการ โดยเป้าหมายของโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยพื้นฐานแนวคิดที่เชื่อว่า อสม. เป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินงานเชื่อมต่อระหว่างบุคลากร
สาธารณสุขของภาครัฐกับประชาชน ดังนั้นเกณฑ์การเลือกหมู่บ้านจึงให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งและความร่วมมือ
ของ อสม. เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ดีความคาดหวังกับบทบาทและความรับผิดชอบของ อสม.นั้นทำได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพื้นที่มีความ
ยากง่ายในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน (จึงเป็นเหตุให้มีการเลือกเฉพาะ 2 หมู่บ้านดังที่ปรากฏ) และเพื่อไม่ให้เกิดการตั้ง
คำถามกับผลสำเร็จต่อสุขภาพที่อาจไม่ได้โดดเด่นอย่างที่ผู้สนใจคาดหวัง การเข้าใจชุมชนทั้งสองหมู่บ้านตามสภาพความ
เป็นจริงทางกายภาพและทางสังคมเศรษฐกิจจะช่วยทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นถึงความยากลำบากในการทำงานกับชุมชน
ที่เป็นกึ่งเมือง อยู่ติดถนนใหญ่ ซึ่งเหมือนจะเป็นชุมชนที่เจริญ หากแต่ชุมชนทั้งสองกลับได้รับเพียงผลพวงของการเจริญ
แต่ไม่พัฒนา ทั้งนี้เพราะได้สร้างสังคมเปลี่ยนผ่านจากชุมชน ชนบทสู่ชุมชนกึ่งเมืองที่ได้รับผลกระทบด้านลบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลแห่งการพัฒนาที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะชุมชนหมู่ 3 ชุมชนบัวแก้วพัฒนา
(ชื่อ...พัฒนาแต่หากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพแบบชุมชนแออัด)
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สภาพและบริบทของชุมชน
ชุมชนบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์สองชั้นที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ไกล
จากถนนใหญ่เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเขตชุมชนเมืองราว 10 ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ธุรกิจบ้าน
จัดสรรเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ชุมชนนี้ได้ถูก สร้ า งขึ ้ น โดย
ธุรกิจเอกชนและขายให้กบั ประชาชนจากทัว่ สารทิศกว่า
200 ครัวเรือนมีประชากรตามทะเบียนประมาณ 700 คน
คนในชุมชนจึงเป็นคนจากที่ต่างๆ ที่ย้ายเข้ามาอยู่รวม
กันเป็นชุมชนใหม่

หมู่ที่ 1 ชุมชน
เฟื่องฟ้านคร

ด้วยเหตุที่ชุมชนได้ถูกผู้จัดสรรโครงการทิ้งโครงการ ทำให้ผู้อยู่ในชุมชนต้องดูแลกันเองใน
รูปคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชนนี้จึงไม่มีประวัติศาสตร์และไม่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ที่สั่งสม ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการและรับจ้างในบริษัท ในเชิงฐานะทางเศรษฐกิจแล้วอยู่
ในระดับปานกลางไปถึงค่อนข้างดีด้วยเพราะมีงานทำ
เป็นหลักแหล่ง มีเงินรายได้เป็นประจำ สภาพทางสังคม
เป็นสังคมเมืองที่อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่มีที่รู้จัก
คุ้นเคยกันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม อสม. ที่มีการทำงาน
ร่วมกัน เช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมแบบสังคมเมือง อยู่
บ้านใครบ้านมันมีรั้วรอบขอบชิด บ้านส่วนใหญ่ปิด
เงียบในช่วงกลางวัน บางส่วนปิดทิ้งร้าง หากแต่สภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปค่อนข้างสะอาด เป็นระเบียบ
มีบ้านบางส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ... ส่วนบ้านที่มีคนอยู่ก็มักเป็นผู้ป่วย (ป่วยเป็นความดัน
เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต) ผู้สูงอายุ/ข้าราชการเกษียณอายุและเด็ก เจ้าของบ้านบางส่วน
ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและให้เป็นบ้านเช่า จึงมีความแตกต่างของผู้คนเป็นอย่างมาก
ด้วยความหลากหลายทางประชากรเชือ่ มโยงไปถึงสิทธิสขุ ภาพทีส่ งั กัดอยูก่ บั สถานพยาบาล
ที่กระจัดกระจาย ซึ่งทำให้สถานพยาบาลในพื้นที่ขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ของประชากรที่อาศัยอยู่จริง
ส่งผลต่อการจัดการ การดำเนินการและการรวมกลุ่ม
จึงทำได้ค่อนข้างยาก
ชุมชนมีสถานที่ออกกำลังกายอยู่ทางเข้าด้านหน้าชุมชน
ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ มีพื้นที่ส่วนออกกำลัง
กายด้ ว ยแอโรบิ ค เป็ น ลานโล่ ง และมี เ วที ย กเหนื อ พื้น
สำหรับครูนำเต้น (จ้างด้วยงบของเทศบาล) สำหรับเครื่อง
เสียงเก็บอยู่ที่บ้าน อสม. วันไหนที่มีการนัดเต้นก็จะเข็น
เครือ่ งออกมา กลางชุมชนลานกะลาและลานหินไว้สำหรับ
เดินนวดเท้าสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่ได้รับงบสนับสนุน
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สภาพและบริบทของชุมชน
จากเทศบาล (ลานแห่งนี้เป็นพื้นที่โล่งอยู่กลางชุมชน มีร่มไม้ อสม. ซึ่งใช้เป็นที่พบปะพูดคุยกัน
และถ้ามีการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนก็ต้องอาศัยหายืมโต๊ะเก้าอี้ส่วนตัวจากชาวบ้านและ อสม.)
มากกว่านั้น อสม.ภูมิใจที่จะนำเสนอดรัมเบลล์ทราย
ให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงการนำขวดน้ำ (ขยะพลาสติค)
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
สภาพของสถานที่ออกกำลังกายแสดงให้เห็นว่ามีการใช้
พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ จากการพูดคุยกับ อสม. ยอมรับว่า
แต่ละครั้งมีผู้มาออกกำลังกายประมาณสิบคน ที่คนมา
ออกกำลั ง กายไม่ ม ากเนื ่ อ งจากคนส่ ว นใหญ่ ม ี อ าชี พ
รับจ้าง ไม่ค่อยมีเวลาว่าง ในชุมชนมีร้านค้าเพียง 1 ร้าน ซึ่งแหล่งอาหารของคนในชุมชนคือ ตลาด
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชน ตลาดนัด และรถปิ๊กอัพขายอาหารสด
มีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง รวมถึงกลุ่มเสี่ยงมีอยู่มากเช่นกัน ที่น่าสนใจคือ อสม. ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงของโรคความดันและเบาหวาน ไขมันในเลือด กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยส่วนใหญ่รู้ถึงสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพและรู้ว่าควรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร แต่ไม่ค่อยปฏิบัติ

หมู่ที่ 3 ชุมชน
บัวแก้วพัฒนา

ชุมชนนี้เดิมเป็นสังคมชาวนาเนื่องจากอยู่ในที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน ปัจจุบันมี 172 ครัวเรือน
ประชากรประมาณ 500 คน อาชีพหลักได้เปลี่ยนจากทำนาเป็นอาชีพรับจ้างทั้งในโรงงานจำนวน
มากที่แผ่ขยายมาอยู่ล้อมรอบชุมชน รับจ้างก่อสร้างที่มีนายทุนในชุมชนเป็นผู้รับเหมา และรับจ้าง
ทั่วไป และอาชีพรองคือ เกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ข้อมูลพื้นฐานจาก กชช. 2 ค รายงานรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีค่อนข้างสูงคือ 6 หมื่นบาทต่อปี หากแต่คน
ในชุมชนบ่นหนาหูเรื่องปัญหาการว่างงาน และสภาพ
บ้านเรือนไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัย ที่สำคัญครัวเรือน
กว่ า ครึ ่ ง หนึ ่ ง ของชุ ม ชนอาศั ย อยู ่ บ นที ่ ด ิ น ของเอกชน
สภาพหมู่บ้านโดยทั่วไปเรียกได้ว่า เป็นสังคมชนบทที่
ได้รับผลกระทบของความเป็นเมือง บางส่วนของชุมชน
มี ส ภาพชุ ม ชนแออั ด ที ่ ม ี บ ้ า นเรื อ นอยู ่ อ ย่ า งหนาแน่ น
มี ส ภาพเสื ่ อ มโทรม พื ้ น ที ่ ป ระมาณหนึ ่ ง ในสามแปลง
สภาพเป็นห้องเช่าของแรงงานต่างด้าว (พม่า) สภาพทางกายภาพไม่ถูกสุขลักษณะ อากาศ
ไม่ค่อยถ่ายเท มีการเลี้ยงไก่ทั้งไก่บ้าน ไก่ชน เป็ด และหมูอยู่ใต้ถุนบ้าน มีแอ่งน้ำขังที่เต็มไปด้วย
ขยะลอยเกลื่อน บ้านเรือนที่ปลูกอาศัยล้อมรอบด้วยน้ำครำ มีแมลงวัน แมงหวี่ และยุงชุกชุม ดังนั้น
ถนนลาดยางที่ตัดผ่านหมู่บ้านจึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความเจริญที่แอบซุกความเสื่อมโทรม
ของชุมชนไว้ภายใน อีกทั้งสภาพชุมชนโดยทั่วไปดูวุ่นวายและไม่ค่อยเป็นระเบียบ
ผู้คนที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่คือเด็กและคนแก่ คนหนุ่มสาวออกไปทำงานรับจ้างในโรงงาน
ที่อยู่ล้อมรอบหมู่บ้าน
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สภาพและบริบทของชุมชน
ร้านขายอาหารและร้านขายของชำในชุมชนทั่วไปจำหน่ายขนมล่อตาล่อใจเด็ก ในขณะที่บุหรี่
(โดยเฉพาะยาเส้น) เครื่องดื่มชูกำลังและเหล้าขาว (ตาแป๊ะ) น้ำอัดลม ขายดีในกลุ่มผู้ใหญ่วัย
แรงงาน (อดีตผู้ใหญ่บ้านถึงกับบอกว่า กว่า 80% ของผู้ชายวัยแรงงานกินเหล้าสูบบุหรี่) อาหารที่
บริโภคส่วนใหญ่ซื้อกับข้าวถุงจากแม่ค้าในชุมชนที่ปรุงทั้งอาหารและขนมขาย ซึ่งแม่ค้าบอกว่าคนที่นี่
ชอบกินของทอด (ใช้น้ำมันหมูและน้ำมันไก่) และชอบอาหาร/ขนมหวาน ถ้าทำจืดก็จะขายไม่ได้
แกงกะทิและของทอดเป็นอาหารที่นิยม ขณะที่ในกลุ่มผู้ชายวัยแรงงานมีการกินอาหารในลักษณะ
กับแกล้ม เช่น พล่าเนื้อ/หมูสามชั้นดิบ
มีผปู้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ ความดันและเบาหวาน ไขมัน
ในเลือดเป็นโรคที่รู้จักกันดีของชุมชน ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไม่ได้ตระหนกตกใจกับอาการและความเจ็บป่วย บางคน
ที่พบพกขวดน้ำปลาไว้ในตะกร้าหมาก/ยา บอกว่าขาด
ไม่ได้ ถ้าไม่มีจะกินอาหารไม่ได้ บางคนกำลังกินอาหาร
ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค กินเหล้าสูบบุหรี่ แม้เจ้าหน้าที่จะ
ผ่านไปก็ไม่มีทีท่าของการเก็บแอบ แม้จะมีผู้ป่วยบางราย
เป็นรุนแรงถึงขัน้ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตตัดอวัยวะบางส่วน
เป็นแผลกดทับ เดินพูดคุยกับผู้คนในชุมชนโดยทั่วไปดูเหมือนไม่ตระหนักต่อปัญหาการเจ็บป่วย
เหล่านี้ ซึ่งผู้ทำโครงการเองพบกับความจริงว่า “อสม. ไม่รู้ว่ากลุ่มเสี่ยงคือใคร” ซึ่งสอดคล้องกับ
การนัดสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มโดยให้ อสม.เป็นผู้นัดให้ พบว่า กลุ่มเสี่ยงที่ได้เป็นกลุ่มป่วยทั้งสิ้น
สถานที่ออกกำลังกายของเด็กและวัยรุ่นคือสนามฟุตบอลโรงเรียน สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ลานกะลาประจำบ้านที่ทำกันในช่วงที่มีโครงการ ซึ่งในระหว่างลงไปพูดคุยในชุมชนก็ยังคงพบ
ร่องรอยไว้ให้เห็นอยู่บ้าง

สภาพชุมชนกึ่งเมืองของชุมชนบัวแก้วพัฒนานี้เป็นที่เข้าใจกันดีถึงความยากลำบากในการทำงานกับชุมชน ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนยังคงตกอยู่ในสภาวะปากกัดตีนถีบ ดังนั้นการทำงานด้วยแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยการระดมพลัง
และการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาจึงเป็นความท้าทาย อย่างไรก็ตามพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดขึ้นเป็น
ปกติภายใต้การทำงานสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขหรือเทศบาลกับ อสม. (เทศบาลมีการประชุมประธาน อสม.
ประจำหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้งและประชุม อสม. ทุกคน 2 เดือนครั้ง โดยมีกติกาคือ ถ้าขาดติดต่อกัน 3 ครั้งจะไม่จ่าย
ค่าตอบแทน) ดังนั้น อสม. จึงเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  
ด้วยความจริงของสภาพชุมชนที่แตกต่างกันและการใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน ทำให้การออกแบบโครงการที่ถือ
เป็นจุดเด่นก็คือ ความพยายามที่จะเข้าใจบริบทของชุมชนเพื่อการวางแผนที่สอดคล้องกับปัญหา ด้วยเหตุนี้ในขั้นตอน
การดำเนินโครงการขั้นตอนหนึ่งก็คือ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาคีเครือข่ายระดับอำนวยการและปฏิบัติการ
(ทำความเข้าใจในหัวข้อ รู้จักโครงการ) ได้ทำการศึกษาชุมชนร่วมกัน ให้ได้เห็น ได้ฟังและรับรู้จริงด้วยประสบการณ์ตรง
จากปรากฏการณ์จริงโดยการลงไปศึกษาชุมชนด้วยการพักค้างในชุมชน เพื่อก้าวจากความเป็นคนนอกเข้าไปเข้าใจคนใน
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ชุมชนอย่างที่เขาเป็นมากขึ้น แม้ว่าช่วงเวลาของการศึกษาเพียง 1 คืนอาจจะไม่มากนัก หากแต่ความจริงเชิงประจักษ์ที่ได้
เห็นกับตาย่อมมีค่าและได้ผลดีกว่าความจริงผ่านตัวอักษร ดังเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมศึกษา “ไม่คิดว่าสภาพจะเลวร้าย
กว่าที่เราคิด ได้เห็นและรู้สภาพ ก็เห็นใจชาวบ้าน ทำให้เข้าใจเขามากขึ้นว่าทำไมเขาถึงไม่ทำและไม่เป็นอย่างที่เราอยาก
ให้เขาเป็น”  

รู้จักโครงการ
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
โครงการถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพในช่วงที่มีนโยบายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ไม่เรื้อรัง เพื่อตอบสนองต่อโครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพ
วิถีชีวิตไทยในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเครือข่าย
เป้าหมายให้มีการดำเนินงานเฝ้าระวังจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ตามแนวทาง/
มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด และ 2) เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
หมู่บ้านเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (พื้นที่ถูกกำหนด
ขึ้นภายหลังจากการอนุมัติโครงการตามแนวคิดและกระบวนการ และความคาดหวังในความสำเร็จของโครงการ)
กรอบการดำเนินงาน
จุดเริ่มต้นของการดำเนินงานนอกเหนือจากการเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ (การมีส่วนร่วมของ อสม.) แล้ว การแสวงหา
ภาคีเครือข่ายเป็นแนวคิดเริ่มต้น โดยการจัดตั้งเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเริ่มเกิดเครือข่ายอำนวยการ
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ (1+5) คือ 1 สคร. เป็นแกนกลางประสานกับ 5 หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแล้ว โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว สถาบันโรคทรวงอก
นนทบุรี และเทศบาลตำบลระแหง เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการเลือก
พื้นที่ปฏิบัติการ และระยะที่ 2 คือเครือข่ายระดับปฏิบัติการซึ่งมีการประสานกับแกนนำชุมชนและหน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด/พระ เกษตรตำบล เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด และที่คาดหวังให้เป็นจุดเด่นคือ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ดังนี้

จัดตั้งเครือข่าย
สสจ.
ปทุมธานี
เทศบาล
ต.ระแหง

วัดบัวแก้ว
เกษตร
ตำบล

สถาบัน
โรคทรวงอก
นนทบุรี

สคร.ที่ 1
กรุงเทพ

แกนนำ
ชุมชน

รพ.ลาด
หลุมแก้ว

ดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ในชุมชน

สสอ.ลาด
หลุมแก้ว

52

เป้าหมาย
- ลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การเกิดโรค
- มีเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง

ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการจัดตั้งเครือข่าย
องค์ประกอบของเครือข่ายในโครงการมีลักษณะของการทำงานแบบบนลงล่าง (Top-down approach) มีด้วยกัน
3 ลักษณะ/ระดับคือ
1) แก่นของเครือข่าย ในที่นี้คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ ที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า สคร.1 ซึ่งเป็น
ผู้ริเริ่มโครงการและเป็นหัวหอกในการนำ และเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน (focal point)
2) เครือข่ายจัดตั้ง เพื่อการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน เป็นผู้ร่วมก่อการหรือพันธมิตรที่มี
การระดมโดย สคร. 1 ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันโรคทรวงอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว และเทศบาลตำบลระแหง
3) แกนนำชุมชน ภายใต้โครงการนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.
ที่มุ่งหมายพัฒนาเพื่อให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานให้ถึงประชาชน อีกทั้งมีการดึงภาคีที่เกี่ยวข้อง
เช่น เกษตรตำบล และวัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
การแสวงหาและการจัดตั้งเครือข่ายนี้อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เป้าหมายโครงการ/วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่า
ต้องการเครือข่ายระดับใด ศักยภาพของเครือข่ายและความคาดหวังในการขับเคลือ่ นเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ ซึง่ ผูด้ ำเนิน
โครงการจัดระดับเครือข่ายไว้เป็น 2 ระดับคือ
ระดับ
ระดับที่ 1 ผู้อำนวยการ
สร้างและสนับสนุน

ระดับที่ 2 ระดับ
ปฏิบัติการ

หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

สคร.1 กรุงเทพ

ทำหน้าที่ในการอำนวยการ ควบคุมกำกับ

สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี

ให้การสนับสนุนด้านการรักษาและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
(เน้นโรคหัวใจ)  เป็นสถาบันที่มีความพร้อมทั้งด้านกำลัง
คน วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ

สสจ.ปทุมธานี

เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ
ให้เข้าไปทำงานในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น

สสอ.ลาดหลุมแก้ว

สนับสนุนเรื่องฐานข้อมูลที่จำเป็นและแผนงานโครงการ

เทศบาลตำบลระแหง

ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ และเป็น
ศูนย์ประสานการทำงานกับ อสม.

แกนนำในชุนชน ได้แก่ อสม.
รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่น

ผู้รับการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพ

วัด

ศูนย์รวมในการทำกิจกรรม
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ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดตามกรอบแนวคิดเบื้องต้นตามหลักการซึ่ง สคร. 1 เป็นแกนนำในการคิดและการ
ดำเนินงานโดยตลอดทัง้ กระบวนการภายใต้แนวคิดการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาเครือข่าย  มีการวางขัน้ ตอนการดำเนินงาน
เพื่อไปสู่เป้าหมายไว้ 7 ขั้นตอนด้วยกันควบคู่กับการวิเคราะห์เครือข่ายว่ามีใครบ้าง เพื่อให้เกิด 7 ร. เป็นฐานเสริม คือ
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมประเมิน และร่วมรับผลสำเร็จ” ดังนี้

เกิดเครือข่ายและมีการสนับสนุนการดำเนินการลดพฤติกรรมเสี่ยง

แนวคิด 7 ร.
• ร่วมรับ
ผลสำเร็จ

7 • สรุปผลการดำเนินงาน : ความสำเร็จและบทเรียนของโครงการ

7

6 • นิเทศ ติดตามและประเมินผล 1 ครัง้

6 • ร่วมประเมิน

5

• จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมและปรับพฤติกรรมของภาคี
เครือยข่ายและแกนนำ 1 วัน

น
5 • ร่เจ้วามเป็
ของ

4 • จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำเนินงานในชุมชน 2 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน

4 • ร่รัวบมผิดชอบ

3 • จัดรณรงค์คดั กรองความเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อในชุมชนๆ ละ 1 วัน

3 • ร่วมเรียนรู้

ษาข้อมูลเชิงเอกสารและลงศึกษาข้อมูลจริงในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
2 • ศึ2 กหมู
บ่ า้ นๆ ละ 2 วัน

2 • ร่วมทำ

1

• ประชุมชีแ้ จงขัน้ ตอนระหว่าง สคร. 1 และแกนนำ 5 หน่วยงาน เพือ่ ชีแ้ จง
โครงการและวางแนวทางการดำเนินงาน และคัดเลือกพืน้ ทีน่ ำร่อง 1 วัน

1 • ร่วมคิด

สร้างเครือข่าย (สคร. 1 + แกนนำ 5 หน่วยงาน)

กิจกรรมสู่เป้าหมาย
การดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้เป็นไปตามกรอบแนวทาง 7 ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น
หากแต่เมื่อปฏิบัติจริงจะพบว่า มีการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนแผน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้ทำโครงการ จากแผนที่ทำอยู่ในห้องแอร์สู่
การดำเนินงานจริงในภาคสนามย่อมมีความไม่สอดคล้องกับความจริงและบริบทของพื้นที่ได้ทั้งหมด ดังนั้นการยอมรับการ
ปรับเปลี่ยน (จากผลของการถอดบทเรียนระหว่างทำ) จึงเป็นจุดเด่นของกระบวนการทำงาน
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ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีลักษณะดังนี้
ขั้น

แนวคิด

ปฏิบัติจริง

ลักษณะ จุดเน้นและกิจกรรม

1

ประชุมชี้แจง

- เดินสายประสานงาน
และชี้แจงวัตถุประสงค์
- คัดเลือกเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ร่วมกัน

- เครือข่ายจากภาครัฐคือ สคร. + สสจ./รพ./สสอ./สอ./อปท.
- เปิดตัวโครงการโดยการจัดประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็น
ประโยชน์ร่วมกันด้วยแนวคิด win-win
- ตัดสินใจเลือกพื้นที่โดยใช้เกณฑ์การมีส่วนร่วมและความ
พร้อม/ความกระตือรือร้นของ อสม.
- วางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละเครือข่าย

2

ศึกษาข้อมูล

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

- ศึกษาข้อมูลโดยการลงไปในพื้นที่จริง 2 วัน (1 คืน) โดยการ
พักค้างที่บ้าน อสม. และ อสม.เป็นแกนนำพาศึกษาชุมชน

3

รณรงค์คัดกรอง จัดการความรู้ วิเคราะห์
เครือข่าย ”รู้เขารู้เรา” เพื่อ
แบ่งงานตามศักยภาพ

- วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมตาม
กรอบ 3 อ. “อาหาร ออกกำลังกายและอารมณ์”

4

ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

วิเคราะห์ชุมชนสร้างการ
เรียนรู้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อจัดทำแผนแก้ปัญหา

วางแผนแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน
ม.1 : จัดระบบข้อมูล และสนับสนุนการออกกำลังกาย (แอโรบิค
ฟุตบอล ตะกร้อ ลานกะลาและหิน ดรัมเบลล์ทราย)
ม.3 : ให้ อสม.น้อยเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามบ้านโดยการ
ร้องเพลง และสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยลานกะลา/หิน

5

ประชุมเตรียม
ความพร้อม
ภาคีเครือข่าย

สนับสนุนส่งเสริม สร้าง
กระแสสื่อสารความเสี่ยง
ผ่านการรณรงค์ เสริมความรู้
พัฒนาศักยภาพโดยใช้
กระบวนการ PLA

- จัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ สร้างกระแสด้วยการสือ่ สารความเสีย่ ง
ของโรค ซึง่ บูรณาการทำพร้อมกันหลายโรค เช่น พิษสุนขั บ้า
วัณโรค ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม และทำการ
ตรวจคัดกรองความเสีย่ งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ไปพร้อมกัน
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เจ้าหน้าที่
- ประชุมเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายและอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.โดยยึดหลักปรัชญาการเรียนรู้และการนำไป
ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory learning & Action :
PLA)1 โดยใช้เครื่องมือ 4 ชิ้นคือ การทำแผนที่ชุมชน การทำ
แผนที่ร่างกาย ปฏิทินชุมชนและการผลิตสื่อชุมชน

6

นิเทศติดตาม

ปฏิบัติ สร้างนวัตกรรม
ตามสภาพปัญหาและ
ศักยภาพของเครือข่าย

- ผลักดันให้เกิดงานด้วยการให้ชมุ ชนคิดเองทำเองโดยเครือข่าย
เป็นพี่เลี้ยง เกิดผลงาน เช่น ลานกีฬาชุมชน ลานกะลา/
ลานหิน ดรัมเบลล์ทราย หนังยางยืดชีวิตพิชิตโรค อสม.จิ๋ว
ช่วยเยี่ยมผู้ป่วย

การเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory learning & Action : PLA) อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าชุมชน/ชาวบ้านมีความรู้และ
ทักษะต่างๆ อยู่แล้ว เจ้าหน้าที่มีบทบาทในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน มีการสนับสนุน/หนุนเสริมโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติ รวมถึงการ
ตัดสินใจไม่ใช่เป็นการสั่งการหรือทำตามที่เราต้องการ PLA เป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งกระบวนการประกอบด้วยกิจกรรมการทำ
แผนที่ชุมชน แผนที่ร่างกาย การผลิตสื่อชุมชน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมคิดถึงสภาพปัญหาที่เป็นจริงเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ตรงสภาพการณ์ของตน
รวมทั้งการฝึกเขียนโครงการแก้ปัญหา
1
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ขั้น

แนวคิด

7

ประเมินผล

ปฏิบัติจริง
ประเมินผลโดยการ
ถอดบทเรียน ก่อนทำ
ขณะทำและหลังทำ

ลักษณะ จุดเน้นและกิจกรรม
- ประเมินอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ AAR (After Action Review)
ประเมินหลังทำในทุกระยะอย่างไม่เป็นทางการด้วยการพูด
คุยและสังเกตตลอดเวลา
- ดำเนินงานตามโครงการ พร้อมกับมีการติดตามกำกับและ
ประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการไปพร้อมกับการดำเนินงาน
- เกิดเครือข่าย
- นำเสนอผลงานในเวที Good practice

แลไปข้างหลัง…
ในส่วนของผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการหลัก (สคร.1 กรุงเทพ) ยอมรับว่า โครงการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็พบกับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการทำงานเช่นกัน กล่าวคือ อุปสรรคในการทำงานกับหลายๆ เครือข่าย
ที่ต้องจัดการเรื่องเวลา เพราะทุกคนต่างมีภารกิจหลักของตน รวมถึง อสม. ซึ่งหาเวลาตรงกันได้ยาก จึงต้องอาศัยการ
สื่อสารและประสานงานแบบยืดหยุ่นผ่อนปรน และให้มีการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการในมุมมองของคนทำโครงการเอง ประกอบด้วย 1) คนที่มีใจที่ปรารถนาดี
ที่นำทางแห่งความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทุกสิ่ง 2) กระบวนการเตรียมความรู้ในการสร้างภาคีเครือข่ายโดยใช้การจัดการเรียนรู้
ชุมชนร่วมกัน 3) ศักยภาพของทีมงานเทศบาลที่มีความพร้อมทั้งในระดับอำนวยการและปฏิบัติการ 4) แกนนำชุมชน
เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเสียสละทั้งแรงกายและเงินเพื่อให้งานเดิน (ในที่นี้จะหมายถึงนายกเทศมนตรี
และแกนนำ อสม.) และ 5) มีพี่เลี้ยง ทั้งในส่วนของพี่เลี้ยงสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ และการที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
พี่เลี้ยงให้กับเครือข่าย
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานและการดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย หลายคนที่มีประสบการณ์ทำงาน
กับชุมชนก็คงจะคิดอยู่ในใจแล้วว่า “ไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจ มันก็เหมือนๆ กันกับที่ตนเองเคยทำหรือใครๆ ก็ทำกันด้วย
ขั้นตอนเช่นนี้” และอาจตั้งคำถามที่ท้าทายอีกมากมาย ความคิดดังกล่าวก็คงไม่ผิดแปลกอะไร เพราะขั้นตอนดังกล่าว
เป็นไปตามหลักการของการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม และด้วยกรอบคิดแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำพาไปสู่ความเข้าใจต่อเรื่อง
ที่เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สามารถทำให้บังเกิดผลและด้วยเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่อาจไม่ปกติธรรมดา ที่สมควร
จะได้เรียนรู้จากโครงการนี้

ถอดบทเรียนย้อนหลัง ... แกะรอยโครงการ
ย้อนหลังกลับไปดูโครงการที่จัดอยู่ในกลุ่มที่น่านำมาเป็นบทเรียน พบว่า มีบทเรียนสำคัญหลายประการ ดังนี้
1. กลไกการดำเนินงานโครงการ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้โครงการสามารถดำเนินการเป็นไปและสำเร็จตาม
ที่มุ่งหวัง มีกลไกที่สำคัญคือ
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1.1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (สคร.) การริเริ่มและดำเนินงานโครงการโดยส่วนกลางหรือ
โครงสร้างส่วนบน และเป็นผู้ทำการแสวงหาและระดมเครือข่ายเข้ามาร่วมทำงาน ล้วนเป็นเครือข่ายตาม
โครงสร้างขององค์กรภาครัฐและเคยมีประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เป็นการระดมเข้ามาร่วมงานตาม
กิจกรรมที่มีการเขียนแผนงานและกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน หากแต่ สคร. จะเป็นผู้จัดการหลัก
แสดงให้เห็นได้ว่า ในกรณีโครงการที่มาจากส่วนกลาง หากเจ้าหน้าที่ลงมาร่วมดำเนินการและกำกับ
ติดตามอย่างจริงจัง ย่อมมีโอกาสแห่งความสำเร็จ
1.2 เทศบาลตำบล เป็นกลไกที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้
ความเข้มแข็ง ศักยภาพและความพร้อมของเทศบาลในการดำเนินงานด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
(การมีงบประมาณสนับสนุน) รวมถึงวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพและวิธีทำงานที่ใกล้ชิด
กับประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น
1.3 การมีกำหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง... ในโครงการมีผู้แสดง (actors) 5 บุคคล/กลุ่มหลักที่แสดง
บทบาทเป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองที่ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและด้วยความรับผิดชอบ และมี
บุคลิกลักษณะที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ
บุคคล

บุคลิกลักษณะและความมุ่งมั่นตั้งใจ

ผู้ริเริ่มโครงการ
- เป็นเจ้าภาพหลักที่แสวงหาทุน ออกแบบและวางแผนโครงการเพื่อเป็นพิมพ์เขียวที่มีการคิดและ
(เจ้าหน้าที่ สคร.1
วางแผนเป็นไปตามหลักการ เป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอนแม้จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในขณะ
กรุงเทพ)
ดำเนินงานจริงตามสถานการณ์
- ผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยแต่มีความมุ่งมั่น จริงจังและกล้าคิดท้าทาย “เป็นประสบการณ์ใหม่ ไม่เคย
ลงไปอยู่ชุมชนเลย แต่ก็ตัดสินใจเพราะรู้อยู่ว่าถ้าจะทำให้สำเร็จ เราต้องรู้จักชุมชนจริงๆ ก็เลย
ให้มีขั้นตอนการศึกษาชุมชนโดยการศึกษาจริง ... พอลงไปแล้วได้อะไรเยอะ ไม่เคยเห็น ไม่คิดว่า
จะเป็นถึงขนาดนี้... ที่สำคัญคือ ทำแล้วได้ใจกัน”
- ตั้งใจทำจริง เห็นได้จากแผนการดำเนินงานที่วางระบบการติดตามอย่างตามติด ดังนั้นจึงมีการ
ประชุมติดตามกำกับอย่างสม่ำเสมอทุก 1-2 เดือนในระหว่างดำเนินโครงการ อสม. ที่เข้าร่วม
โครงการสะท้อนว่า “จะทำให้ได้ผลดีก็ต้องตามบ่อยๆ คอยกระตุ้น เพราะ อสม. ถ้าเจ้าหน้าที่
ไม่นำกิจกรรมเข้ามา ก็จะทำกันเฉพาะงานประจำที่ต้องทำ ต้องรายงาน”
นายกเทศมนตรี

- ผูห้ ญิงทีส่ วยและเก่ง กล้าคิดกล้าพูด กล้าทำ มีวสิ ยั ทัศน์ทช่ี ดั เจนในเรือ่ งประโยชน์ของประชาชน
เป็นที่ตั้ง เพียงแต่ขอให้โปร่งใส ชัดเจนในเรื่องที่จะทำ และมีระบบเป็นขั้นตอน…“เป็นคนพูดคำ
ไหนคำนั้น ตรงไปตรงมา อยากบอกว่าเข้ามาไม่ได้เป็นหัวโขน แต่เข้ามาทำงานจริง ไม่โกงกิน
ใช้เงินภาษีประชาชนให้ถูกต้อง.. และการทำงานต้องทำทีละอย่างเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่าง
เต็มที่”
- มุ่งมั่นตั้งใจ “ทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จ ไม่ต้องการทำให้หมดงบไป ต้องการทำอย่างต่อเนื่อง
บางครั้งผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่า ผู้บริหารวางนโยบายแล้วให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำ ทำให้บางคนคิดว่า
ผู้บริหารได้แต่คิด แต่ไม่ทำอะไร ... แต่จริงๆ แล้วยินดีสนับสนุนทุกรูปแบบ โดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้ง
ให้เน้นการทำงานและเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
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- รู้จักและเข้าใจชีวิต ด้วยพื้นฐานมาจากครอบครัวชาวนาจึงรู้จักความยากลำบากและการต่อสู้
ชีวิต ซึ่งนายกฯ ให้ความสำคัญมากกับการสร้างเยาวชน เพราะเชื่อว่าเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญ
ของประเทศ โดยพัฒนาจากครอบครัวและการศึกษา (ที่ผ่านมาแม้ตอนที่ยังไม่ได้เป็นนายกฯ
ก็สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ฯลฯ ให้เยาวชนแถวบ้าน) และการเป็นผู้นำ ต้องเป็นต้นแบบที่ดี ให้
คนอื่นว่าไม่ได้
- ใส่ใจ ... ระหว่างที่ลงไปสัมภาษณ์ อสม. และประชาชนในพื้นที่ พบว่า นายกเทศมนตรีลง
ไปคลุกคลีอยู่กับชุมชน และได้เห็น อสม. ทำกับข้าวตักใส่ถุงให้นายกเทศมนตรี อสม. บอกว่า
“ท่านมาบ่อย ว่างๆ ก็มาเที่ยวมาคุย มาทำกับข้าวกินกัน รู้ว่าท่านชอบกินอะไร.. และเพราะ
เป็นผู้หญิงด้วยกัน ก็พูดเข้าใจกันง่ายกว่า...”

เครือข่าย

- ไม่ขอนำแต่ขอเป็นกองหนุน ไม่ว่าจะเป็น สสจ. สสอ. และ รพ. ล้วนสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็น
กองหนุนโดยคาดหวังกับเจ้าภาพหลักคือ เทศบาล เพราะแต่ละภาคีรับรู้ถึงศักยภาพและความ
พร้อมของตนเองและของกันและกัน ดังที่ว่า “ถ้าเทศบาลเขาเอา ก็เอาด้วย เพราะลำพังเรา
เราทำไม่ได้หรอก แต่เทศบาลเขาพร้อม ทั้งงบ ทั้งคน และเขามีผลงานให้เห็น อย่างควบคุม
ลูกน้ำยุงลาย เขาก็ทำได้ผลงาน ...”  
- โรงพยาบาลทรวงอกถือเป็นกองกำลังเสริมที่ถูกระดมเข้ามาร่วมในการเป็นวิทยากรให้การอบรม
และจัดบริการเสริมร่วมกัน

เจ้าหน้าที่เทศบาล - คนหนุ่มไฟแรงที่มีความตั้งใจ มีความท้าทายในวิชาชีพและความรู้ “พอมี อปท. ก็รู้สึกว่าน่าจะ
ด้านสาธารณสุข
ทำอะไรได้มากกับชุมชน ก็เลยย้ายจากงานเดิม และความที่เคยอยู่ทั้ง สอ. และ รพ. มาก่อน
เราก็จะรู้และเข้าใจปัญหา”
- คนใจเย็น ทำให้เกรงใจ “ไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อย ไม่จบอยู่กับปัญหา เชื่อว่าปัญหาแก้ไขได้ ยอม
เพื่อชุมชน.. เข้าเนื้อบ้าง เป็นคนง่ายๆ เหมือนสบายๆ แต่ทำอะไรต้องโปร่งใส อธิบายได้ และต้อง
จริงจังเห็นผล”
- เป็นคนพื้นที่ “เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ เขารู้จักพื้นที่ดี รู้จักชาวบ้าน ชาวบ้านไว้วางใจ
ยิ่งทำงานดี ชาวบ้านยิ่งรัก ดังนั้นตัวบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญ”
- รูง้ าน ... เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ สคร. ว่า “จนท. เป็นลูกหม้อเก่า เคยอยู่ สอ. และ รพ. มาก่อน
... คุยกันง่ายขึ้น เขาเข้าใจงานดี และเขาก็เอาจริงเอาจัง”
- รู้ทาง ... เมื่อทำงานท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเราก็ต้องทำงานกับมวลชนซึ่งผู้บริหารจะ
เห็นความสำคัญ และต้องทำให้เขาเข้าใจงานสาธารณสุข เราต้องชงเรื่อง..ในขณะเดียวกัน
ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ทั้ง อสม. และประชาชนในพื้นที่ อสม. ก็พาไปดูงาน ... ก็ใช้หลัก win-win
ให้แก่ทุกฝ่าย
- ลุยงาน ... ต้องลงไป คลุกคลีกับเขา ปกติก็จะลงไปพบปะเขาบ่อยๆ ในชุมชน ไปช่วยคิด ช่วยทำ
และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มาก พยายามไม่ให้ชาวบ้านพึ่งพาเทศบาลมากไป ต้องทำให้
ชาวบ้านเขาเป็นเจ้าของและทำเอง จะได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
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- มีหัวกะทิ เนื่องจาก อสม. มีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านบัวแก้วพัฒนาซึ่งมีมากกว่า
30 คน  การคาดหวังให้ทุกคนทำงานเข้มแข็งทั้งหมดเป็นไปได้ยาก ซึ่งจากการดำเนินงาน พบว่า
มีแกนนำ อสม. เพียงไม่กี่คนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานก็สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง
- เก่งงาน ... ประธาน อสม. และแกนนำ อสม. (บางคน) ทัง้ สองหมูบ่ า้ นมีลกั ษณะคล่องแคล่วทัง้ การ
พูดจาและการทำงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลและโรงพยาบาลกล่าวว่า “ก็ได้ อสม. นี่แหละช่วยงาน
ก็มีหลายคนที่เป็นแกนนำได้ ... เขาเป็นฟันเฟืองสำคัญ” ซึ่ง อสม.  เองให้ความคิดว่า “เราต้อง
เอางานเป็นตัวพิสูจน์ แต่ก่อนบอกเขาก็ไม่เชื่อ เราต้องลงมือทำด้วย จนเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับ เขาก็
คงคิดได้ว่า ขนาดเราเป็นคนอื่นก็ยังมาช่วยเหลือและมาดูแลเขา” อสม. ยกตัวอย่างให้เห็นว่า
อสม. มีความสามารถ คือเรือ่ งลูกน้ำยุงลาย ทำดีจนได้รางวัล เพราะเขามาตรวจสอบ พบลูกน้ำ
ยุงลายแค่ 6 ตัว ซึ่งน้อยมาก ... เราทำได้โดย อสม. ออกไปตรวจสอบ แจกทราย ขอตรวจ
โอ่งทุกใบ ชาวบ้านให้ความร่วมมือ อสม.ลงมือทำ ไปเป็นกลุ่ม ชาวบ้านยอมรับ” หรืออย่าง
โครงการนี้ก็ได้รับรางวัล แสดงว่าผลงานออกมาดี
- ความสามัคคี มีน้ำใจ ... ที่บ้านเฟื่องฟ้าจะเห็นได้ชัด เนื่องจากการต่อสู้มาด้วยกันจึงทำให้เกิด
กลุ่มที่เห็นอกเห็นใจกัน เวลาที่นัดกลุ่มจะเห็นได้ว่ามากันอย่างพร้อมเพรียง และมีการทำอาหาร
มากินร่วมกัน “ปกติทำอะไรทีจะทำเป็นหม้อใหญ่ แล้วก็แจกกัน” ส่วนที่บัวแก้วความสามัคคีเกิด
จากพื้นฐานเครือญาติ
- เสียสละ... แต่ก่อนไม่มีเงิน อสม. บอกว่าก็ยังทำงานได้ เงินที่ให้เป็นเพียงเล็กน้อย บางครั้งก็ต้อง
ควักกระเป๋ากันเอง แต่ อสม. เห็นว่า งานที่ทำน่าภาคภูมิใจ ทำแล้วมีความสุข ... หรืออย่างการ
สร้าง อสม. จิ๋วเพื่อให้เกิดจิตอาสาในกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยก็เป็นสิ่ง
สะท้อนถึงน้ำใจดีงาม

2. รูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นการออกแบบโครงการที่มาจากส่วนกลาง (โครงสร้างส่วนบน)
2.1 การออกแบบโครงการภายใต้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน  ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมจึงพยายามให้ความสำคัญ
กับขั้นตอนการศึกษาชุมชนเพื่อรู้เขารู้เรา ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจะเป็นการศึกษาในระยะสั้น และไม่สามารถ
ศึกษาเข้าใจความเป็นจริงของชุมชนได้อย่างครอบคลุม   หากแต่ผู้ริเริ่มโครงการเห็นว่า อย่างน้อยที่สุดได้
ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในด้านสัมพันธภาพและทัศนคติต่อการทำงานชุมชน
การให้ความสำคัญในการเข้าใจสถานการณ์ปัญหา/ความเป็นจริงของชุมชนด้วยการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
จริง ... ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (ผู้เข้าร่วมศึกษาประกอบด้วยทีมจาก สคร.1 สสจ.ปทุมธานี
รพ.ลาดหลุมแก้ว สสอ.ลาดหลุมแก้ว เทศบาลตำบลระแหง โดยมี อสม. เป็นผู้ประสานและนำพาลงรู้จัก
ชุมชน) ซึ่งล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ให้ได้เกิดจิตสำนึกจากการซึมซับความเป็นจริง สำหรับพื้นที่เขตเมืองโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงไปสัมผัสชีวิตจริงของชุมชนด้วยประสบการณ์ตรงเป็นเรื่องไม่ง่าย ความคิดริเริ่ม
และความท้าทายของเจ้าหน้าที่ สคร. ผู้พัฒนาโครงการจึงเป็นจุดกล้าที่จะท้าทายและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และทีมงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมิใช่เฉพาะประสบการณ์ของเธอเองและทีมเท่านั้น “เป็นครั้งแรกที่ได้ลงไปใน
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ชุมชนจริงๆ ไม่เคยลงมาก่อนเลย เป็นครั้งแรก ... เป็นประสบการณ์ที่ดี ได้เห็นผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่ในสภาพ
ที่น่าสงสาร ทำให้เราได้คิดและรู้สึกสงสาร และอยากจะช่วยเขา ... ได้เข้าใจอะไรๆ มากขึ้น ได้คิด
นะว่าสภาพจริงๆ มันแย่อย่างนี้เลยหรือ ทำให้รู้สึกผิดถ้าไม่ทำอะไร” มากกว่านั้นยังเกิดผลลัพธ์ต่อความ
สัมพันธ์ของเครือข่ายเพราะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิน ร่วมอยู่ “ทำให้รู้จักกันมากขึ้น ได้ใจกัน ทำงาน
ง่ายขึ้น”
อย่างไรก็ตาม สคร. ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักยอมรับว่าเวลาในการศึกษาชุมชนจริงเพียง 2 วัน 1 คืนน้อยไป
ทำให้รู้จักชุมชนไม่ลึกและไม่ครอบคลุม หากแต่เป็นแนวทางที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
ทำงาน อีกทั้งยังได้เพิ่มความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
2.2 การออกแบบโครงการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนตามแนวคิด ซึ่งมีลักษณะที่น่าเรียนรู้คือ
1) การวางโครงการตามหลักการครบขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการและขั้นประเมินผล หรือ
ตามขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Act)
    

2) การติดตามกำกับอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างดำเนินโครงการเจ้าหน้าที่ สคร. และหน่วยงานเครือข่ายจะ
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องใน 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 การลงติดตามเยี่ยมเยือนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งและมีการ
โทรติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่ง อสม. เล่าว่า “ตอนนี้เขามาบ่อย ทุกเดือน
ก็ว่าได้ แต่พอหมดโครงการก็ไม่เห็นมาอีก” และในส่วนของเจ้าหน้าที่พบว่า การลงติดตามชุมชนทำได้
ไม่สม่ำเสมอเพราะเครือข่ายรวมถึง อสม. มีเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน
ลักษณะที่ 2 การประชุมถอดบทเรียนเป็นระยะ อย่างน้อยที่สุดจำนวน 2 ครั้งคือ การถอดบทเรียน
ในระหว่างดำเนินโครงการ และระยะสิ้นสุดโครงการ ซึ่งทำให้ภาคีเครือข่ายและแกนนำ อสม. ได้มีโอกาส
ในการพูดคุยและสรุปบทเรียนร่วมกัน ซึ่งประโยชน์จากการถอดบทเรียนระหว่างโครงการ ทำให้เกิด
การปรับแนวทางดำเนินโครงการซึ่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกัน
หากแต่ความเข้าใจที่สับสนระหว่างกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ทำให้กลุ่มเป้าหมายในส่วนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มป่วย ทำให้ต้องมีการปรับแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้อง
กับการทำงานกับกลุ่มป่วย เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เดินกะลาฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ความคาดหวังจะใช้กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มาก
ที่สุด หากแต่บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนมักไม่ค่อยต่างกับการประชุมติดตามคามก้าวหน้าและสรุป
ผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ไม่มีบรรยากาศของการพูดคุยและอภิปรายกันอย่างจริงจัง “ต้องให้ทาง สคร.
เขาเป็นคนนำ เขารู้ทั้งหมดว่าจะต้องทำอะไร สำหรับเครือข่ายขอให้บอกว่าจะให้ทำอะไร ยินดีให้ความ
ร่วมมือ”
2.3 การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม ด้วยเหตุที่โครงการมีธงและมุ่งเป้าแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน ทำให้เกิด
กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสแห่งการพัฒนาทั้งในส่วนของความร่วมมือของเครือข่าย สคร. ความ
เข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล) ซึ่งเป็นองค์กรใกล้ชิดประชาชน และแกนนำชุมชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อสม. ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังรากฐานที่สำคัญต่อการดำเนินงาน เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
ดำเนินการที่มีทุนทางสังคมอยู่แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญประการหนึ่ง ดังนี้
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- พื้นที่ที่ภาคีเครือข่ายเคยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันค่อนข้างดีและมี
ผลงานให้เห็นเป็นประจักษ์
- การให้มีกิจกรรมที่ให้ภาคีทำงานร่วมกัน ดังนั้นจึงมีการระดมภาคีเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ในขั้นเตรียม
การ ขั้นคัดเลือกพื้นที่ และขั้นศึกษาชุมชน ล้วนมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขั้นศึกษาชุมชนร่วมกันซึ่งแม้จะมุ่งให้ภาคีเข้าใจสภาพความเป็นจริงของชุมชนเป็นหลัก
หากแต่ผลลัพธ์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความเป็นกันเองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น เพราะได้
กิน อยู่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้เวลาจะลงทำกิจกรรมอะไรก็จะช่วยเหลือกันเต็มที่
2.4 การออกแบบกิจกรรม
1) การวิเคราะห์ปัญหาและการคืนข้อมูล การวิเคราะห์ช่องว่างของการดำเนินงานด้วยการประเมินสิ่งที่
ชุมชนได้ดำเนินการแล้วพร้อมปัญหาอุปสรรคกับสิ่งที่โครงการคาดหวัง เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างอันจะนำ
ไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการปิดช่องว่างของการดำเนินโครงการ
ที่ริเริ่มจากหน่วยงานส่วนกลางที่จะทำงานกับชุมชนในระดับล่าง โดยในระหว่างการดำเนินงานมีความ
พยายามในการปรับเพื่อทำงานในเชิงรุกและแนวราบมากขึ้นโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
แกนนำ อสม. เพือ่ ให้เป็นแกนนำในการทำงานกับกลุม่ เป้าหมาย (กลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วย) ซึง่ ในโครงการ
พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มป่วย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากกิจกรรมการคัดกรอง
2) การบูรณาการกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในระยะที่ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส ได้แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสในวันรณรงค์
โรคไม่ติดต่อ ด้วยการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
โดยมีการตรวจวัดเส้นรอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจน้ำตาลในเลือดและวัดความดันโลหิต) การตรวจ
หามะเร็งปากมดลูก การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข หากแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับระบุสถานการณ์ปัญหาก่อนดำเนินงาน ซึ่งพบว่า มีผู้มาคัดกรอง 135 คน
และ 1 ใน 3 เป็นกลุ่มผู้ป่วย การพยายามหากิจกรรมที่หลากหลายก็มีความวุ่นวายอยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่
มองว่า “ทำให้ชาวบ้านสนใจและอยากมาร่วมกิจกรรมเพราะมาแล้วได้หลายเรื่อง ไม่คิดว่าเป็นการเสีย
เวลา” ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานกับชุมชนที่ต้องการการจัดการ
ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน “จะทูอินวัน หรือทรีอินวันก็ดีกว่าทำเรื่องเดียว แล้วเดี๋ยวก็เรียก
ชาวบ้านมาอีก ชาวบ้านเขาจะเสียเวลา” การทำกิจกรรมแบบแยกส่วน คนโน้นทำที คนนี้ทำที ทำให้
ประชาชนจะประเมินประโยชน์ว่าได้ไม่คุ้มกับการหยุดงาน เสียเวลาและเสียรายได้
3) กิจกรรมที่โดนใจ ทำได้จริงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ในกิจกรรมการอบรมศักยภาพแกนนำ
อสม. ยึดหลักปรัชญาการเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory learning & Action :
PLA) โดยใช้เครื่องมือ 4 ชิ้นคือ การทำแผนที่ชุมชน การทำแผนที่ร่างกาย ปฏิทินชุมชนและการผลิต
สื่อชุมชน ซึ่งจากการพูดคุยกับ อสม. จะมีความเห็นว่า กิจกรรมอบรมสนุกสนานดี และเรื่องกิจกรรมการ
ผลิตสื่อชุมชนได้รับความสนใจและยังอยู่ในความจำของ อสม. จากความรู้ในส่วนดังกล่าว ก่อให้เกิด
การผลิตสื่อที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของชุมชน กล่าวคือ ทำจากวัสดุหาได้ในชุมชน ไม่ต้อง
ใช้จ่ายมาก และชุมชนสามารถทำเองได้ ด้วยเหตุนี้ ลานกะลาจึงเป็นผลผลิตซึ่งได้รับความสนใจของ
ทั้งสองชุมชนในการใช้ฟื้นฟูผู้ป่วย โดยที่ชุมชนเฟื่องฟ้านครทำลานกะลาที่เป็นส่วนกลางเพราะสภาพ
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ชุมชนเป็นบ้านจัดสรร ไม่มีพื้นที่ส่วนตัว ขณะที่ชุมชนบัวแก้วพัฒนาทำลานกะลาในครัวเรือนของผู้ป่วย
การที่เลือกทำลานกะลาเพราะชุมชนมีร้านค้าในชุมชนประกอบอาหารและขนมที่ใช้มะพร้าวและกะทิ
จำหน่ายเป็นประจำ กะลาจึงเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย รวมถึงการทำดรัมเบลล์ทรายที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
ดังนั้นการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการอบรมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ที่จะเป็นแกนนำในการนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ตนรับผิดชอบ
2.5 การให้มีเวทีแสดงผลงาน การให้ชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีระดับประเทศเป็น
กิจกรรมกระตุ้นที่ดี เพราะจุดอ่อนของโครงการคือ เมื่อจบโครงการแล้ว ไม่มีกิจกรรมต่อเนื่องประชาชน
และ อสม. กลับเข้าสู่วิถีชีวิตและการดำเนินงานตามระบบปกติ ดังนั้น การส่งกิจกรรมเข้าประกวด ทำให้
อสม. มีกิจกรรมที่ต้องกลับมาทำร่วมกัน มีความกระตือรือร้น ตื่นเต้นที่จะได้ออกเวทีแสดงผลงาน
เกิดความรูส้ กึ ที่ต้องแข่งขันและทำให้คนสนใจ และที่สำคัญคือ สร้างความภูมิใจในผลงานที่ทำ ผู้ริเริ่ม
โครงการกล่าวว่า “ถ้าไม่ให้โอกาสเขาออกมานำเสนอ โครงการก็จะเงียบหาย ชุมชนก็เหมือนไม่ได้อะไร
การให้มีเวทีช่วยกระตุ้นและเสริมแรงเขา...” เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ อสม. “เป็นครั้งแรกที่ชุมชนได้ไป
นำเสนอในเวทีระดับชาติ... ตื่นเต้น สนุก คนสนใจเยอะ เขาเข้ามาถามว่าเราทำอะไร อย่างไร... อสม.
เราช่วยกันคิดว่าจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ”

จุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจมองข้าม
โครงการนี้เป็นเพียงส่วนหนุนเสริมเล็กๆ ของการทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งชุมชนเคยมีโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีกิจกรรมส่งเสริมการมีพฤติกรรมป้องกันโรคมาก่อนแล้ว อาทิ การสิ่งเสริมการ
ออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองเพื่อบันทึกข้อมูลส่ง สปสช.เพื่อใช้เป็นฐานในการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากประสบการณ์ของชุมชนในการดำเนินงาน ทั้งหน่วยงานและชุมชนต่างยอมรับถึงปัญหาอุปสรรคที่ทำให้สถานการณ์
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังคงเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการคาดหวังผลเลิศในโครงการและการให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยชุมชนเองจึงเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เพราะมีหลายองค์ประกอบ หลายปัจจัยและหลายเงื่อนไขทั้งที่
เป็นปัจจัยภายนอกโครงการและภายในโครงการ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยภายนอกโครงการ
1.1 สภาพชุมชนชนบทกึ่งเมือง ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การระดมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การสื่อสารและการเข้าถึงประชาชน ดังนี้
1) ประชาชนในชุมชนพึ่งพาอาชีพรับจ้างเป็นหลัก ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพในหลายมิติ
ด้วยกันคือ
- การเข้าถึงบริการสุขภาพ กลุม่ แรงงานรับจ้างเหล่านีม้ ที ง้ั ทีม่ หี ลักประกันสุขภาพทีเ่ ป็นแรงงานในระบบ
ที่ใช้หลักประกันสังคม และอีกส่วนหนึ่งอยู่นอกระบบประกันสังคมซึ่งใช้สิทธิบัตรทอง นอกจากนั้น
ยังมีส่วนของสิทธิสุขภาพอื่นๆ เช่น สิทธิรักษาฟรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการ ความหลากหลาย
ของสิทธิและหลักประกันสุขภาพนี้ มีผลต่อการเลือกใช้สถานบริการซึ่งไม่ได้ใช้บริการในพื้นที่เท่านั้น
(โรงพยาบาลอำเภอและสถานีอนามัย) ส่งผลต่อระบบฐานข้อมูล
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- การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในกิจกรรมสุขภาพ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน
วิถีชีวิตคือ ต้องออกจากชุมชนแต่เช้าและกลับถึงชุมชนในตอนเย็นเกือบค่ำ บางคนทำงานทุกวัน
ไม่มวี นั หยุด ทำให้ขาดการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสุขภาพ และลักษณะการร่วมกิจกรรมเป็นในลักษณะ
ของการเข้าร่วม (passive) เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการคัดกรองโรค การตรวจสุขภาพ ฯลฯ
โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย และแม้กระทั่ง อสม. ส่วนหนึ่งที่เป็นแรงงานรับจ้าง
ด้วยเช่นกัน
- พฤติกรรมเสี่ยง จากการสังเกตร้านค้าในหมู่บ้าน สินค้าและอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเรื้อรัง และปรากฏการณ์ที่พบเห็นในช่วงเช้าก่อนที่คนงานจะไปทำงาน และช่วงกลับจาก
งานก็คือ การแวะซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน สินค้าที่ซื้อกันเป็นส่วนใหญ่คือ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง
เหล้าขาว และบุหรี่ (วัยรุ่นนิยมซื้อบุหรี่โรงงานแต่ซื้อแบบเป็นมวน ส่วนวัยกลางคนและสูงอายุยัง
นิยมใช้ยาเส้น)  
2) ความหลากหลายและความแตกต่างทั้งด้านภูมิลำเนาและวัฒนธรรม ชุมชนเฟื่องฟ้านครซึ่งเป็นหมู่บ้าน
จัดสรรประกอบด้วยผู้คนที่มาจากต่างถิ่น ต่างจังหวัด และที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนมีรั้วรอบขอบชิดแบบ
คนเมือง คนกลุ่มหนึ่งเป็นคนชั้นกลางมีอาชีพรับราชการ ทำงานบริษัท ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนมีน้อย ขณะที่ชุมชนบัวแก้วพัฒนามีแรงงานย้ายถิ่นและแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานสุขภาพของ อสม. ทำได้ไม่ง่ายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้าน
การสื่อสาร และการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
1.2 การไม่มีทุนทางสังคม
1) ชุมชนไม่มีกลุ่มพลังที่เข้มแข็งและไม่มีกองทุนสุขภาพชุมชน อาจเนื่องด้วยสภาพของชุมชนที่เป็นเขต
เมืองที่ประชาชนมีอาชีพต้องต่อสู้ดิ้นรน ความหลากหลายของผู้คน และการพึ่งพิงหน่วยงานภายนอก/
หน่วยงานรับผิดชอบ จะเห็นได้จากกิจกรรมพัฒนาสุขภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นโดยการสนับสนุน
ของหน่วยงานสาธารณสุขและเทศบาล (หลังการถ่ายโอนอำนาจ) ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาที่
ผ่านมาเกิดขึ้นตามสถานการณ์ ตามนโยบายของหน่วยงาน และตามงบประมาณสนับสนุน ชุมชนไม่มี
กองทุนของชุมชนเอง จะทำกิจกรรมอะไรต้องรอการนำและการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกเป็น
สำคัญ และในชุมชนไม่มีกลุ่มพลังที่มีอำนาจและมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนได้เอง
ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นว่า “ชาวบ้าน/ชุมชนยังต้องการการพัฒนาอีกมากทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ
วิธีคิดในการจัดการและการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นทุนพัฒนา
สุขภาพ ชาวบ้านจะคุ้นเคยกับการพึ่งหน่วยงานของรัฐ ต้องค่อยๆ ปรับวิธีคิดใหม่ให้เขาหาทางช่วย
ตัวเองก่อน ... แต่ก็ไม่ง่าย”
2) ความไม่พร้อมเพรียงของ อสม. ถึงแม้ว่า อสม. จะถูกคาดหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสุขภาพของชุมชนก็ตาม หากแต่ในความเป็นจริงจากการประเมินการดำเนินงานของ อสม.
พบว่า มี อสม. เพียงจำนวนหนึ่งที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งก็สามารถดำเนินงานตอบสนองต่อภารกิจ
โดยรวมได้ จะเห็นได้ว่า กรณีชุมชนบัวแก้วพัฒนาซึ่งมี อสม. จำนวนมากและเมื่อเทียบกับปริมาณงาน
แล้ว เป็นประเด็นให้ตั้งคำถามต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งจากเพื่อน อสม. และประชาชน
ซึ่ง อสม. เองก็ยอมรับว่า “อสม. บ้านเรามีเยอะที่สุด แต่ก็ไม่ใช่จะทำงานได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่ก็ทำกัน
อยู่เท่าที่เห็นนี่แหละ (5-6 คน) บางทีก็ต้องอาศัย อสม.จิ๋วมาช่วย อาศัยเด็กดีกว่า แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องพา
ทำ ไปพร้อมกับ อสม.ผู้ใหญ่”
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1.3 ภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) ภาระหน้าที่หลัก พบว่าภาคีเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งถูกระดมเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม อาทิ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาล มีความเห็นว่า “จะให้เป็นหลักในโครงการนัน้ คงไม่ไหว แต่ถา้ ให้เทศบาล
เป็นหลักก็ยินดี เพราะหน่วยงานมีงานหลายด้าน ... ในโรงพยาบาล คนรับผิดชอบต้องอยู่งานการ
พยาบาลด้วย และต้องคีย์ข้อมูล ซึ่งระบบข้อมูลในเรื่องนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไร โปรแกรมให้คีย์ค่อน
ข้างยุ่งยากใช้เวลา และต้องใช้เครื่องที่ศักยภาพสูง ต้องคีย์ตอนดึกๆ จึงจะโหลดข้อมูลง่าย ทำให้คีย์ช้า
ไม่ได้เป้า...” หรือ “บางทีก็มาแบบด่วนๆ ก็ต้องจัดให้เท่าที่มี ... เราก็มีโปรแกรมของเรา ต้องทำเอง
ไปรอจากส่วนกลางไม่ได้ แต่ก็ต้องอาศัยข้อมูลการสำรวจ การคัดกรอง และข้อมูลจาก สอ. ขึ้นมา...
และแต่ละหน่วยงานก็มีงานหลายหน้า”
2) ความรู้ความเข้าใจเรื่องกลุ่มเสี่ยงและตัวชี้วัดและเกณฑ์การคัดกรองไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับแนวคิด
ของส่วนกลาง จะพบว่า แนวคิดและความรู้เรื่องกลุ่มเสี่ยงเป็นปัญหาทั้งในระดับบุคลากรสาธารณสุข
อสม. และประชาชน จากเสียงสะท้อนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อประเด็นดังกล่าว “ตัวชี้วัดและเกณฑ์
ไม่เคลียร์ ทำให้สับสนในการดำเนินงาน การคัดกรองและการรายงานข้อมูล... ควรมีคู่มือที่ชัดเจน
และแจ้งให้ทราบกันอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ... ว่าไปแล้วก็เข้าใจยาก ยิ่งกับชาวบ้าน
จะยิ่งยากใหญ่ ชี้แจงและเน้นย้ำก็แล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี” ในส่วนของ อสม. เองยอมรับว่า “งง...
ก็คิดว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่เราดูแลกันอยู่ ช่วงทำโครงการก็เน้นกันที่กลุ่มป่วย ก็สับสนเพราะ
ไม่รู้ว่าเขาเน้นกลุ่มที่ยังไม่ป่วย ... ถ้าจะให้ทำกับกลุ่มไม่ป่วย ก็น่าจะยาก เพราะขนาดกลุ่มป่วยก็ยัง
ทำยากเลย  
จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ โรงพยาบาลและเทศบาลที่ร่วมรับผิดชอบและร่วมดำเนินโครงการ ต่าง
ยอมรับถึงความไม่สมบูรณ์และความไม่ถูกต้องของข้อมูล ดังเสียงสะท้อนที่ว่า “เราคาดหวัง อสม. มาก ให้เขาทำรายงาน
ซึ่งบางทีก็ต้องทำใจ.. ต้องยอมหลับตาข้างหนึ่ง ยิ่งระยะหลังนี้เราตั้งเงื่อนไขให้เอางานมาแลกเงิน เขาต้องเอารายงาน
มาส่งจึงจะได้เงิน... มันคงต้องมีระบบตรวจสอบ เพราะฐานข้อมูลสำคัญ ถ้าเราทำได้เป็นระบบ ก็จะช่วยในการเฝ้าระวัง
และติดตามได้...” ในส่วนของ อสม. เองก็ยอมรับถึงความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ทำกันแบบชาวบ้าน “ไม่มีการเก็บข้อมูล
ที่แน่นอนว่ามีคนเป็นเท่าไหร่ แต่เราอยู่ในพื้นที่ เพื่อนบ้านกัน บางทีเดินเจอกันก็ถาม เราก็ทราบว่ามีใครเป็นอะไรบ้าง
เราก็ทำรายงานส่งได้ แต่ไม่ได้มีการสำรวจกันจริงๆ”
2. ปัจจัยภายในโครงการ
2.1 กลไกการดำเนินงาน
1) การขับเคลื่อนโดยหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งมีลักษณะการทำงานจากบนลงล่าง ซึ่งแม้ทางผู้ริเริ่มโครงการ
จะพยายามใช้แนวทางการประสานงานเครือข่ายและแกนนำ อสม. ก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่า เป็นเครือข่าย
ที่เกิดขึ้นตามโครงการ/กิจกรรมเป็นเครือข่ายชั่วคราว เกิดขึ้นเฉพาะกิจ ซึ่งต้องมีเจ้าภาพหลักซึ่งเป็น
หน่วยงานภายนอกคอยกำกับให้เกิดการดำเนินการ จึงคาดหวังได้ยากถึงการพึ่งตนเอง ความต่อเนื่อง
และยั่งยืน
2) หน่วยงานรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่น จะพบว่า โครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นกลไก
ประสานงาน และทำงานกับ อสม. เพื่อให้ อสม. ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ซึง่ หน่วยงานสาธารณสุขในระดับท้องถิน่ ทีท่ ำงานกับ อสม. มี 2 หน่วยงานด้วยกันคือ โรงพยาบาล
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(ในส่วนงานส่งเสริมสุขภาพ) และเทศบาล (ในส่วนงานสาธารณสุข) โดยโรงพยาบาลจะมีบทบาท
ในการช่วยตรวจคัดกรองและรักษา (จ่ายยา) ซึ่งจะมีทะเบียนผู้ป่วย ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและข้อมูลการ
เจ็บป่วยที่ต้องส่งต่อให้ อสม. รับไปดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลยอมรับถึงปัญหาความ
เข้าใจของบุคลากรเรื่องตัวชี้วัดและเกณฑ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ลักษณะงานที่เป็นงานเชิงรับซึ่งจะเน้น
กลุ่มผู้ป่วยเป็นหลัก และบุคลากรที่มีจำกัดที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานเชิงรับ และเชิงรุก รวมถึงการคีย์
ข้อมูล ทำให้งานไม่ได้ตามเป้า ขณะที่เทศบาลเป็นหน่วยงานสนับสนุนในงานป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ อสม. อีกทั้งการจัดการทั้งโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก (กำจัดลูกน้ำยุงลาย) ไข้หวัดนก และโรค
ไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน และจะดำเนินการอะไร
ต้องมีแผนรองรับ ทำให้ต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ
ดังนั้น การที่ อสม. อยู่ภายใต้การทำงานกับหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องมีกลไกการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทั้งสองอย่างใกล้ชิด และมีการจัดทำแผนร่วมกันเพื่อให้ อสม. ดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. เพื่อให้ อสม. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ จะพบว่า มีแกนนำ อสม. บางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพและการดำเนินงานส่วนใหญ่มักจะทำอยู่เฉพาะกลุ่มแกนนำกลุ่มเดิม ขณะเดียวกันผู้นำชุมชน
อื่นๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในโครงการน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ระดับ
หมู่บ้าน ซึ่งมีผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นำในโครงการ
จากการพูดคุยกับแกนนำ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ จะพบว่า อสม. ส่วนใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจที่สับสน
เรื่องกลุ่มเสี่ยงโดยเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มป่วย เช่นเดียวกับความเข้าใจของกลุ่มอื่นๆ
2.2 รูปแบบกิจกรรม
1) กิจกรรมเชิงรับมากกว่าเชิงรุก กิจกรรมเด่นในโครงการคือ กิจกรรมการสื่อสารสร้างกระแสด้วยการจัด
กิจกรรมคัดกรอง และจัดรณรงค์เรื่องอื่นๆ ไปพร้อมกันเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ประโยชน์สูงสุด
โดยใช้สถานที่จัด คือ ที่วัด ซึ่งประชาชนต้องเดินทางมารับบริการ จากการสะท้อนถึงกิจกรรมดังกล่าว
พบว่า กลุ่มที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงตามที่คาดหวัง และกิจกรรมที่หลากหลาย
สร้างความวุ่นวายพอสมควร และเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นที่ต้องการมุ่งเน้นเรื่องโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังไปอยู่ที่ประเด็นอื่น
2) การอบรมแกนนำ อสม. ซึ่งเนื้อหาที่ อสม. ให้ความสนใจคือ การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง
กลุ่มเสี่ยงในความเข้าใจของ อสม. คือกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วยเหตุนี้ การคิดเรื่อง ลานกะลา
ดรัมเบลล์ทราย ยางยืด จึงเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้รับ ซึ่งสื่อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อการฟื้นฟู
ผู้ป่วย และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ในขณะที่เนื้อหาหลักอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพในกลุม่ เสีย่ งในด้านอืน่ ๆ เช่น เรือ่ ง การบริโภคอาหาร ออกกำลังกายและอารมณ์
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

65

2.3 การส่งต่อเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ ถึงแม้ว่าการวางขั้นตอนของโครงการแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจของผู้ริเริ่มโครงการที่จะให้เกิดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการถอดบทเรียนหลัง
การดำเนินโครงการเสร็จสิ้น หากแต่เมื่อจบโครงการตามเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณแล้ว จะเห็นได้ว่า
ไม่มีความต่อเนื่องของโครงการแต่อย่างใด จะมีก็แต่การจัดสรรงบประมาณปกติของเทศบาลตำบลภายใต้
งบกองทุนสุขภาพและการดำเนินงานของโครงการอื่นที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับโครงการเดิม

ส่วนที่ 2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียง (ปี 2552)
ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รู้จักตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลแม่ทา อยู่ในเขตกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน โดยบางหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
(ลั๊วะ) แม่ทาจัดเป็นหมู่บ้านในชนบทซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน สวนลำไย
มะม่วง เลี้ยงวัวนม และอุตสาหกรรมในครอบครัวซึ่งแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร และปัจจุบันชาวบ้านจำนวนมากหันมา
ให้ความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์/ปลูกผักพื้นบ้าน อย่างไรก็ตามสังคมแม่ทาก็ได้รับอิทธิพลของการเจริญเติบโตทาง
สังคมเศรษฐกิจเฉกเช่นสังคมชนบททั่วไป เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาในหมู่บ้านก็ออกไปศึกษาต่อ
ในเมือง และตามมาด้วยการหางานทำในเมือง/นิคมอุตสาหกรรมลำพูน เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการประกอบอาชีพที่หันมาสนใจเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต ภายใต้
การถูกคุกคามด้วยเกษตรกระแสหลักทำให้บางส่วนของชุมชนแม่ทาต้องยอมจำนนต่อสภาวการณ์ดังกล่าว หากแต่
บางส่วนท้าทายและต่อต้านด้วยการหวนกลับไปสู่แนวคิดเกษตรอินทรีย์/เกษตรพอเพียง
ในปัจจุบัน เมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่แม่ทา สำหรับคนภายนอกที่เพิ่งเคยเข้าไปแม่ทา ก็จะสะดุดตากับสภาพบ้าน
เรือนจำนวนหนึ่งที่ปลูกด้วยไม้สักหลังใหญ่และโชว์เสาไม้สักขนาดใหญ่หน้าบ้าน หากแต่ขณะเดียวกันก็คงตั้งคำถามในใจ
ต่อสภาพบ้านไม้เหล่านี้ว่า เอาไม้มาจากไหน จะไม่ตัดไม้ทำลายป่ากันจนหมดหรือ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปเรียนรู้และรู้จัก
ชุมชนก็จะเข้าใจได้ว่า สิ่งที่เห็นนี่แหละเป็นดอกผล/ผลสำเร็จของการจัดการป่าของชุมชน ชุมชนมีมาตรการและกติกาการ
ตัดไม้ การอนุรักษ์และการปลูกป่าทดแทน ทำให้ชาวบ้านสามารถมีบ้านหลังใหญ่ทำด้วยไม้อย่างเช่นที่ปรากฏ หากแต่
เมื่อมองไกลและสูงขึ้นไป ภาพป่าเขียวชอุ่มที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ชาวบ้านแม่ทาได้พิสูจน์ให้เห็นจริงถึงพลังของชุมชน
ในการดูแลรักษาป่าและการพึ่งพาอาศัยระหว่างคนกับป่า
โดยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปของแม่ทาน่าอยู่ ดูสงบและปลอดภัย หากแต่สภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม
และพฤติกรรมสุขภาพของคนแม่ทาในหลายด้านก็ตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย
และสุขภาพจิต หากพิจารณาเรื่องอาหารของคนแม่ทาแม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีผักพื้นบ้านปลอดสารไว้บริโภคใน
ครัวเรือน หากแต่การกินเสี่ยง เช่น การติดผงชูรส การกินอาหารรสจัด และอาหารมัน เช่น แคปหมู ซึ่งมีขายอยู่ดาษดื่น
ตามร้านค้าในชุมชน อีกทัง้ ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ขนมลูกอม ล้วนปรากฏอยูเ่ ฉกเช่นชุมชนทัว่ ไป เรือ่ งการออกกำลังกายนัน้
แม้คนส่วนใหญ่จะยืนยันให้เห็นความตั้งใจว่ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะในรูปของกลุ่มหรือส่วนบุคคล
(เมื่อมีเวลา หรือไม่ติดเงื่อนไข) หากแต่ในความเป็นจริง ในช่วงฤดูเก็บข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งต้องลงไร่และใช้แรงงานอย่าง
เข้มข้น จะเป็นช่วงที่ชุมชนยอมรับถึงการไม่สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลย ดังนั้นการทำข้าวโพดฝักอ่อนจึงถูก
ขนานนามว่า “พืชไร้ญาติ” (ช่วงเก็บและแกะขายจะไปไหนไม่ได้เลย เพราะถ้าเลยเวลาจะทำให้ฝักแก่ ขายได้ราคา
ต่ำกว่าที่ควรเป็นมากเป็นสิบเท่า) และในช่วงอากาศร้อนก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
จะไม่ออกกำลังกาย
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แม่ทาถูกหยิบยกให้เป็นพื้นที่น่าศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา
โรคเรื้อรังและภาวะเสี่ยงต่อโรคทั้งหลาย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด โรคอ้วน รวมถึงกลุ่มเสี่ยง
ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน มีระดับความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดที่เสี่ยงต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ป่วย โรคและภาวะ
เสี่ยงเหล่านี้กำลังคุกคามสุขภาพและชีวิตของประชาชน แม่ทาก็เช่นเดียวกับชุมชนชนบททั้งหลายที่ได้รับผลกระทบของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและวิถีชีวิตที่ทันสมัยแบบสังคมเมือง หากแต่ถ้าใครได้เข้าไปสัมผัสก็จะเรียนรู้
ได้ถึงชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการต่อสู้และยืนหยัดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งในด้านสภาพภูมิศาสตร์ สภาพสิ่งแวดล้อมและแนวคิดการพัฒนา ชุมชนกลับก่อเกิด
แนวคิดและอุดมการณ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเน้นการพึ่งตนเอง รวมถึงการเกิดผู้นำที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและกลายเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประวัติศาสตร์ชุมชนกับการพัฒนาทุนทางสังคม : รากฐานแห่งการพึ่งพาตนเอง
1. การเป็นชุมชนชายขอบ
แม่ทา ชุมชนในเขตป่าซึ่งผู้คนในอดีตมักเรียกตนเองว่า “ชุมชนกาฝาก” หรือ “พื้นที่ชายขอบ” ทั้งนี้เพราะ
ตำบลแม่ทา แต่เดิมขึ้นอยู่กับ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หากแต่ด้วยสภาพพื้นที่แม่ทาอยู่ห่างจากอำเภอ
สันกำแพงมาก อีกทั้งการเดินทางค่อนข้างยากลำบาก และถึงแม้เมื่อกิ่งอำเภอแม่ออนได้แยกออกมาจากอำเภอสันกำแพง
และทำให้แม่ทาจึงมาขึ้นอยู่กับแม่ออน ซึ่งพื้นที่แม่ทาตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่ออน ประมาณ 30 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 70 กิโลเมตร หากแต่แม่ทาก็ยังคงความเป็นพื้นที่ชายขอบ เป็นเพราะตำบลแม่ทาตั้งอยู่
ระหว่างเขตติดต่อของ 3 จังหวัดด้วยกันคือ ทิศเหนือติดกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ติดกับอำเภอแม่ทา จังหวัด
ลำพูน ทิศตะวันออกติดกับอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และทิศตะวันตกติดกับอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เมื่อ
เปรียบเทียบการเดินทางไปมากับเชียงใหม่พบว่ามีความสะดวกน้อยกว่าไป จังหวัดลำพูน ดังนั้นระยะทางและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่เช่นนี้ ทำให้ชุมชนรู้สึกถึงสภาวะ “ไกลปืนเที่ยง” กล่าวคือ การไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณและผลของการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมา
ด้วยสภาวะไกลปืนเที่ยง ทำให้ชุมชนเรียนรู้ถึงการต่อสู้และดิ้นรนเพื่อพึ่งตนเอง และท่ามกลางวิกฤตเหล่านั้น
กลับกลายเป็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชน ดังคำบอกเล่าของนายกอบต.คนหนุ่ม ปราชญ์ชาวบ้านและผู้คนในแม่ทา
ทีต่ ระหนักถึงวิกฤตทีเ่ ป็นโอกาสอย่างยัง่ ยืนของชุมชน อาทิ การสร้างคนทีม่ อี ดุ มการณ์และบุคลิกภาพของนักสู้ ความสามัคคี
ของคนในชุมชน การสร้างผู้นำ และวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับป่า สิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์
การต่อสู้เพื่อยืนยันสิทธิและความชอบธรรมในการอยู่ร่วมกับผืนป่า แม่ทาในยุคที่มีการให้สัมปทานป่าส่งผลต่อ
การตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็ว ต่อมาภายหลังที่มีการปิดป่าและประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เกิดผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต สิทธิทำกินและการประกอบอาชีพของประชาชน ประชาชนกลายเป็นผู้บุกรุก ‘ป่าของรัฐ’ ทั้งๆ ที่ทำมาหากินบน
ผืนดินดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ดังนั้นแรงกดดันดังกล่าวทำให้ชาวบ้านต้องรวมพลังชุมชนเพื่อร่วมกันฟื้นฟู ดูแล และรักษา
ทรัพยากรป่าเพื่อพิสูจน์ให้รัฐเห็นถึงพลังของประชาชนในการดูแลป่าได้ กฎกติกาชุมชนจึงเกิดขึ้นและมีข้อห้ามการรุกล้ำ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากประชาชน แม่ทาได้พิสูจน์ให้สังคมประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
ถึงสิทธิจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และปรากฏเป็นวิสัยทัศน์
ของชุมชนคือ “เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และน้ำไร้มลพิษ”
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2. การเรียนรู้การทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน
ในอดีตแม่ทาเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรชุมชน
ในรูปการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ ด้วยแนวคิดและวิธีการทำงานขององค์กรเอกชนเป็นสิ่งที่คนในชุมชนจำนวนหนึ่งที่เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาได้เรียนรู้และซึมซับแนวคิดและวิธีการทำงานที่ส่งผลต่อการทำงานพัฒนาชุมชน ดังที่นายก อบต.
และผู้นำชุมชนได้เล่าให้ฟังถึงรูปแบบและวิธีการทำงานที่เป็นบทเรียนให้กับแม่ทา ได้แก่
2.1 การทำงานอย่างจริงจังให้สอดคล้องกับปัญหา ซึ่งการทำงานให้สอดคล้องกับปัญหาได้นั้น คือ การมี
ข้อมูล ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาจากความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งข้อมูลได้ถูก
นำมาใช้ทั้งเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและการระดมความร่วมมือ ดังที่พ่อพัฒน์ (ปราชญ์
ชาวบ้าน) ได้เล่าถึงวิวัฒนาการของการเกิดสหกรณ์ที่เริ่มตั้งแต่การตั้งกลุ่มเล็กๆ จนปัจจุบันกลายเป็น
“สหกรณ์ยั่งยืนแม่ทา จำกัด”
2.2 วิธีการทำงานแบบไม่เป็นทางการในแบบขององค์กรพัฒนาเอกชน ความประทับใจของผู้นำชุมชนต่อ
การทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนคือ การทำงานอย่างจริงจังที่จะเข้าถึงชุมชน ผู้นำชุมชนได้เล่าถึง
การทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนว่า “เขาทำงานตามชาวบ้าน ต่างจากรัฐที่ทำงานตามเวลาตาม
เจ้าหน้าที่...เขาจะดูว่าชาวบ้านว่างตอนไหน เขาจะนัดประชุมตอนเย็น/กลางคืนหลังจากที่ชาวบ้านว่างจาก
งานในไร่นา เจ้าหน้าที่เขาจะมาคลุกคลีอยู่ในชุมชน ให้ความใกล้ชิดกับชาวบ้าน ซึ่งต่างจากภาครัฐที่ไม่ได้
ใส่ใจกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน” ซึ่งวิธีการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนแบบนี้จึงทำให้ถูกเพ่งเล็งจาก
ภาครัฐว่า การใช้หลักการสหกรณ์เป็นพวกคอมมิวนิสต์หรือไม่ ทั้งนี้เพราะในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มี
ปั ญ หาด้ า นแนวคิ ด ทางการเมื อ งและความหวาดระแวงต่ อ แนวคิ ด คอมมิ ว นิ ส ต์ ท ี ่ จ ะเป็ น ภั ย คุ ก คาม
อำนาจรัฐ และคนข้างนอกก็มักจะมองคนแม่ทาว่าเป็นพวกซ้าย อย่างไรก็ตาม ผู้นำชุมชนแม่ทาได้ซึมซับ
ความกล้าคิดกล้าพูด และกล้าทำนอกกรอบ รวมถึงบุคลิกภาพเฉพาะตามลักษณะนักพัฒนาเอกชน
(ไม่ติดยึดรูปแบบ/ความเป็นทางการ) รวมถึงการคิดแบบไม่พึ่งรัฐ
2.3 แนวคิดการรวมกลุม่ /สหกรณ์ การทำงานด้วยพลังกลุม่ ภายใน “กลุม่ ป๊อก” เกิดขึน้ ในชุมชนมาตัง้ แต่ปี 2529
ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนทำให้ชุมชนได้มีการศึกษาดูงาน เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพูดคุยถกเถียง และเกิดกลุ่มสหกรณ์เล็กๆ ในกลุ่มป๊อกซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม ทำให้เกิดกลุ่มขึ้นมากมาย
เช่น กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (ได้มีการร่วมมือกับกลุ่มในชุมชนอื่นๆ เป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ภาคเหนือ) และเนื่องจากในชุมชนมีหลายกลุ่มป๊อก จึงได้มีการหารือกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายคณะกรรมการ
กลาง  (จาก 22 กลุ่มมีตัวแทนกลุ่มละ 2 คน) ทั้งนี้เพื่อรวบรวมประสบการณ์จากผู้นำหลายๆคน มาร่วมระดม
แนวทางการทำงานเพือ่ ตอบสนองสมาชิก รวมถึงร่วมกันกำหนดทิศทางของชุมชนว่าจะไปในทิศทางใดไม่วา่
จะด้านเศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ
สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัดได้ยกระดับจากสถาบันการเรียนรู้ซึ่งก่อตั้งในปี 2543 (เป้าหมาย “จัดกระบวน
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”) ขึ้นมาเป็นนิติบุคคลในปี 2544 เป็นต้นมา มีเป้าหมายที่ก่อตั้ง   “เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและส่วนรวมทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม จนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”
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กลุ่มและเครือข่ายถือเป็นรากฐานของแนวทางการทำงานของชุมชนซึ่งยังคงมีพลังและปรากฏในการดำเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รูปธรรมที่สะท้อนชัดเจนคือ การได้มาซึ่งนายกอบต. ซึ่งเป็นคนหนุ่มหนึ่งใน
“11 คนรุ่นใหม่แม่ทา” หรือ “11 กบฏแห่งลุ่มน้ำทา” ได้มาจากการตกลงของคนส่วนใหญ่ในชุมชนผ่านทางกรรมการ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาเป็นสมัยที่ 2 และเป็นที่ทราบกันดีว่า การเลือกตั้งที่แม่ทาได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินเพื่อซื้อเสียง
เหมือนชุมชนส่วนใหญ่ หากแต่เป็นบุคคลที่กรรมการสถาบันฯ ได้คัดสรรมาแล้วเพื่อเป็นตัวแทนนำการพัฒนาภายใต้
โครงการการปกครองท้องถิ่น นายกอบต. แม่ทาจึงรับรู้ถึงสถานภาพและบทบาทที่ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิด
ของตน ดังคำพูดอย่างจริงจังที่ว่า “ผมมาจากกรรมการเครือข่ายซึ่งมีอำนาจใหญ่กว่า อบต. และถ้าผมทำไม่ดี ทำไม่ได้
ถ้ากรรมการไม่เอา บอกให้ออก ผมก็ต้องออก”     
3. เกษตรยั่งยืนและปราชญ์ชุมชน
3.1 เกษตรกรและปราชญ์ชมุ ชน เกษตรกรและผูน้ ำชุมชนแม่ทาจำนวนหนึง่ ได้นำพาชุมชนและครอบครัวหลุด
พ้นจากทาสของการเกษตรแบบทุนนิยมคือการทำเกษตรเชิงเดี่ยว-เชิงพาณิชย์ซึ่งผลักเกษตรกรเข้าสู่วงจร
หนี้สินและความล้มเหลวทางสังคมเศรษฐกิจ หากแต่ปราชญ์ชุมชนจำนวนมากที่ใช้แนวคิด และวิถีการ
ผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหารด้วยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
(ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้าน) หรือ เกษตรอินทรีย์-ปลอดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลงได้เกิดขึ้น
ที่แม่ทา ปรากฏการณ์ของการต่อต้านการใช้สารเคมีเกิดขึ้นในชุมชน ดังที่นายก อบต. บอกเล่าว่า “ใน
หมู่บ้านห้ามบริษัทสารเคมีติดประกาศเด็ดขาด ถ้าติดจะมีการเอาออกและจะเอาผิด” นอกจากนั้น ชาวบ้าน
และ อสม. ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่มีใครใช้ยาฆ่าแมลงในไร่นา เพราะถ้าเขาใช้ ชาวบ้านจะไม่เอาแรง
หรือถึงจ้าง ชาวบ้านก็จะไม่ไป ชาวบ้านกลัวมากเพราะรู้ถึงอันตราย”
การฝ่าฟันต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของชุมชนก่อเกิดทุนทางสังคมมากมาย อาทิ ปราชญ์เรื่อง
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนและเป็นผู้นำทางจิตใจของชุมชน (พ่อกำนันอนันต์ ดวงแก้วเรือน) ปราชญ์
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำดู อยู่ให้เห็น เน้นพึ่งตนเองแบบพอเพียง (พ่อพัฒน์ อภัยมูล) ปราชญ์ชาวบ้าน
เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนและการสร้างกลุ่มเครือข่าย สหกรณ์ชุมชน (พ่อพนมกร นามจันทร์) ปราชญ์ด้าน
เกษตรกรรมยั่งยืนและการทำบัญชีครัวเรือชาวบ้าน (พ่อสมศักดิ์ สิงห์ทองแท้) ปราชญ์ชาวบ้านด้านการ
จัดการทรัพยากรโดยชุมชน (พ่อสวัสดิ์ สุขจันทร์) ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องพลังงานชุมชนการทำแก๊สชีวภาพ
ระดับครัวเรือน (พ่อเสริม อูปคำแดง) และปราชญ์ชาวบ้านเรื่องความเชื่อ พิธีกรรมและวัฒนธรรมชุมชน
(พ่อแหว้น อะติถะ) เป็นต้น
นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมเรื่องป่าชุมชน
ดังนั้น ทุกวันนี้ แม่ทามีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ผืนป่า และสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนใน
ชุมชนแม่ทา และรูปธรรมที่ปรากฏในแม่ทาก็คือ การมีแหล่งอาหารธรรมชาติ ผัก และผลไม้ให้แต่ละ
ครัวเรือนมีไว้บริโภค คนในชุมชนส่วนใหญ่ที่นี่จึงนิยมปรุงอาหารกินเองโดยใช้อาหารตามธรรมชาติที่อุดม
ซึ่งผู้นำและ อสม. ที่นี่พูดอย่างภาคภูมิใจว่า “คนแม่ทามีผักกินทุกบ้าน ใครซื้อผักกินถือว่าเชย” ดังนั้น
ผักผลไม้จึงเป็นอาหารพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นโอกาสและฐานความสำร็จ
ของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารดีมีประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ง่ายกว่าชุมชน
ที่เปลี่ยนแปลงและต้องพึ่งอาหารปรุงสำเร็จ อาหารหลักในงานเลี้ยงและในการประชุมจึงมีผักพื้นบ้านกับ
น้ำพริกเป็นอาหารหลัก และอาหารพื้นเมือง อาทิ แกงหยวกกล้วย แกงแค ขนมจีนน้ำยาป่า (ปลอดกะทิ)  
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พัฒนาการของการต่อสู้ของชุมชนด้วยการนำภูมิปัญญามาใช้ในการแก้ปัญหาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความ
สำเร็จของการหลุดพ้นจากบ่วงหนี้มาสู่การพึ่งพาตนเองของคนแม่ทา ซึ่งเป็นการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ได้ด้วยวิถีประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดเป็น
สถาบันการเรียนรู้ในปี 2543 และยกระดับเป็นสถาบันชุมชนในปี 2548 ซึ่งหลักสูตรที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน
คือ “หลักสูตรเส้นทางเศรษฐี” สำหรับเกษตรกรและหน่วยงานจำนวนมากที่แสวงหาแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายใต้กระแสทุนนิยม ความสนใจของคนภายนอกทั้งคนในและต่างประเทศที่เข้าร่วมการเรียนรู้
ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในแนวทางที่เลือก
3.2 สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบสานเจตนารมย์ นายกอบต. ปัจจุบัน (กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน) เป็นหนึ่ง
ใน “11 คนรุ่นใหม่แม่ทา” หรือ “11 กบฏแห่งลุ่มน้ำทา” ที่ถูกดึงออกจากสังคมเมืองและวังวนของระบบ
ทุนนิยมให้กลับสู่แผ่นดินเกิด มาช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมของสหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด เยาวชน
ชาย 7 คนและหญิง 4 คน (รู้จักตัวตนของเยาวชนเหล่านี้ได้ในหนังสือตัวตนคนรุ่นใหม่ในวิถีเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่) ลูกหลานของผูน้ ำชุมชนด้านเกษตรกรยัง่ ยืนและลูกเกษตรกรในชุมชน
เหล่านี้ บางคนได้ถูกเกลี้ยกล่อม บางคนถูดฉุดกระชากทางความคิดออกมาจากกรงขังของการศึกษาสมัย
ใหม่ การแก่งแย่งแข่งขันและวิธีคิดที่ถูกครอบด้วยสังคมบริโภคนิยม พวกเขาได้ถูกรวบรวม เพื่อเข้าสู่
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ในปี 2546 เป็นที่คาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะผ่านเบ้าหลอม
ให้สามารถจัดการองค์ความรู้และจัดกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนได้ พวกเขาได้เรียนรู้ภายใต้
การดำเนินงานของสหกรณ์ ได้บ่มเพาะและสร้างจิตสำนึกให้พวกเราได้รู้จักรากเหง้าของตนเองและมี
แนวคิดอุดมการณ์ที่จะสืบทอดเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างสมศักดิ์ศรี มากกว่านั้นก็คือ สำนึกรักบ้านเกิด
และการเป็นผู้รับมรดกทางปัญญาจากคนรุ่นปู่ย่าตายาย และรุ่นพ่อแม่เพื่อสืบสานเจตนารมย์ให้มีอยู่
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้พวกเขาเป็นฟืนที่เติมเชื้อไฟไม่ให้มอดดับและเป็นแกนนำรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ เยาวชนคนหนึ่งบอกกับเราว่า “กลับมาอยู่หมู่บ้าน แรกๆ ก็ต้องต่อสู้กับความคิดหลายอย่าง
แต่สุดท้ายเราก็รู้ว่า เงินไม่ใช่ตัวตั้ง เราได้ความสุข ได้อยู่กับพ่อแม่ อยู่บ้านไม่มีรายจ่าย เรามีอาหาร มีเวลา
ได้ทำอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั บ้านของเรา ... ภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ เราไม่ได้ดอ้ ยกว่าใคร ผูใ้ หญ่กใ็ ห้การสนับสนุน”

รู้จักโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียง (ปี 2552)
กว่าจะมาถึงโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียงเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซึ่งได้ถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างดีๆ ในที่นี้นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า ชุมชนแม่ทามีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มากมาย
ที่ต่อเติมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนซึ่งหน่วยงานหลักที่เป็นหัวหอกในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนแม่ทาก็คือ
สถานีอนามัยห้วยทราย (ปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: รพสต.) และการสนับสนุนของภาคี
เครือข่ายต่างๆ เมื่อย้อนกลับไปดูในช่วงปีที่ผ่านมา ชุมชนแม่ทา มีโครงการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่ออย่างน้อย 8
โครงการในช่วงปี 2552 - ปัจจุบัน (รวมโครงการปรับเปลี่ยนฯ เป็น 7 โครงการ) เหล่านี้ยังไม่รวมถึงโครงการเสริมที่เกี่ยวข้อง
เช่น โครงการอาหารปลอดภัย การจัดมหกรรมสุขภาพในชุมชน ฯลฯ ดังนั้นความสำเร็จของหนึ่งโครงการจึงมีโครงการอื่นๆ
เป็นส่วนหนุนเสริม เพื่อปูฐานความเข้าใจของผู้สนใจ ได้สรุปโครงการที่เกี่ยวเนื่องในประเด็นวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ
และกลุ่มเป้าหมายดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 แสดงแหล่งงบประมาณ วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
โครงการและแหล่งงบประมาณ

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียง
(ปี 2552)
แหล่งงบประมาณ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วัตถุประสงค์
1) เพือ่ สร้างความตระหนักขององค์กรในชุมชน  โดยการมีสว่ นร่วมจัดการสุขภาพ
ของชุมชน
2) เพื่อควบคุมป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้
ในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
3) เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงไขมันในเลือดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการ
ทำกิจกรรมหลักการ 3 อ. และสามารถควบคุมลดไขมันในเลือดลงได้อย่าง
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย : คณะทำงานชมรม 40 คน ผู้นำออกกำลังกาย หมู่บ้านละ 5 คน
กลุ่มเสี่ยง (ไขมันในเลือดเกิน) หมู่บ้านละ 10 คน สมาชิก อบต. 17 คน และ อสม.
หมู่บ้านละ 5 คน รวมทั้งหมด 197 คน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(ปี 2552)
แหล่งงบประมาณ : กองสุขศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูงและหัวใจ
หลอดเลือด
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย
(ปี 2552)
แหล่งงบประมาณ : สำนักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : อบรมผู้นำออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูง
อายุด้วยการออกกำลังกาย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำออกกำลังกายและผู้สูงอายุ

โครงการรัก ห่วงใย ใส่ใจความดัน
และเบาหวาน (ปี 2552)
แหล่งงบประมาณ : งบ Area base

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ (หัวใจ
และความดัน)
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ชมรมสร้างสุขภาพ (ปี 2552)
แหล่งงบประมาณ : สำนักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ต่อเนื่อง)

วัตถุประสงค์ :
1) ฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ
2) ให้เครือข่ายชมรมมีกิจกรรมต่อเนื่องและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
3) สมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ....น้ำหนักและรอบเอวเกิน
กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายชมรม 7 หมู่บ้านและสมาชิกเครือข่าย

โครงการส่งเสริมชมรม
ออกกำลังกายผู้สูงอายุ
(ปี 2553)
แหล่งงบประมาณ : อบต.

วัตถุประสงค์ :
1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพผู้สงู อายุแบบพื้นบ้านอย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ
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โครงการและแหล่งงบประมาณ

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

โครงการอาหารปลอดภัย  
(ปี 2553)
แหล่งงบประมาณ : สสส.

1) ให้ ปชช. มีความรู้ในการเลือกอาหาร
2) ให้ อสม. คุ้มครองผู้บริโภคด้วยการเฝ้าระวัง
กลุ่มเป้าหมาย : อสม. และประชาชน

โครงการแบบอย่างที่ดีลดเสี่ยง
ลดโรคในชุมชน (ปี 2553)
แหล่งงบประมาณ : อบต.

1) ห้องเรียนพี่สอนน้อง 3 อ. พอเพียง (ประชาชนและองค์กรในพื้นที่)
2) นโยบายสาธารณะขององค์กรควบคุมและป้องกันโรคอ้วนลงพุง
3) การมีพันธะสัญญาร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มองค์กรและบุคคลที่ต้องการมีสุขภาพดี

กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคด้วย 3 อ. พอเพียงถูกพัฒนาขึ้นโดยหัวหน้าสถานีอนามัยเพื่อหนุน
เสริมโครงการอืน่ ๆ โดยได้เสนอของบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและส่วนหนึง่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยใช้แนวคิดการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะนำไปสู่การควบคุมป้องกันโรคอ้วน
ลงพุงและโรคไม่ติดต่อ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาของ
ทุกพื้นที่ อีกทั้งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โครงการฯ มีลักษณะเด่น
3 ประการ ดังนี้
1. กระบวนการทำงานเน้นการมีส่วนร่วม ในกระบวนการดำเนินโครงการนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมใน 2 ระดับ
ด้วยกัน คือ 1) กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในระดับบุคคลมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยและเป็นโรค
ที่สามารถป้องกันได้ โดยให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการควบคุมตนเอง และ 2) การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนบริหารจัดการได้เอง อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน
1.1 การมีส่วนร่วมในระดับบุคคล ซึ่งในโครงการนี้จะเน้นที่กลุ่มเสี่ยง (ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะทราบถึงสถานะ
สุขภาพของตนเป็นอย่างดี) ซึ่งมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการด้วยเกณฑ์ของการเป็นกลุ่มเสี่ยง มีความ
สมัครใจเข้าร่วม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมและต่อเนื่อง กล่าวได้ว่า กลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการเหล่านี้มีความพร้อมสูงมากในการเข้าร่วมโครงการ
1.2 การระดมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในชุมชนแม่ทา ซึ่งการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายนี้อยู่บน
เครือข่ายเดิมที่มีอยู่แล้วในตำบลและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมและนโยบายต่างๆ
ทำให้มีการสื่อสารและการสร้างการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์และโครงการอย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน
ผ่านแกนนำเครือข่ายไปสูส่ มาชิกเครือข่ายและประชาชนในพืน้ ที่ ในโครงการนีอ้ งค์กรเครือข่ายเป็นทัง้ ปัจจัย
เสริมและปัจจัยเอือ้ ให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรืน่ อาทิ การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ การสนับสนุน
กิจกรรมเสริมต่างๆ
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2. การดำเนินโครงการโดยใช้แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูร่า
(Bandura) ถูกนำมาใช้เป็นรากฐานในการออกแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีความเชื่อว่า
พฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ว่า
จะต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล (ปัจจัยส่วนบุคคล เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม เงื่อนไขเชิงสภาพสังคม) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) เป็น
แนวทางในการกำหนดและออกแบบกิจกรรมต่างๆ
ด้วยกรอบทฤษฎีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนำไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ประกอบของทฤษฎีใน
การออกแบบกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
2.1 การใช้ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ (Mastery experiences) กิจกรรมการให้เห็นความสำเร็จในการทำ
ตามกิจกรรมที่วางไว้ ได้แก่ การกินอาหารตามแผนทำให้น้ำหนักลดลง อีกทั้งยังสามารถลดระดับไขมัน
ในเลือดได้ ควบคุมความดันและเบาหวาน ทำให้สามารถลดการกินยาไปจนถึงการหยุดยาได้  ซึ่งในระหว่าง
การดำเนินโครงการจะมีการให้กระทำ/มีพฤติกรรมซ้ำๆ จนเกิดความเคยชิน และมีการตรวจสอบ เช่น
ชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ วัดความดัน ตรวจน้ำตาลและไขมันในเลือดเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือ
เห็นผลสำเร็จด้วยตัวเอง
2.2 การได้เห็นแบบอย่างจากผู้อื่น (Vicarious experiences) เป็นการนำตัวแบบที่ประสบความสำเร็จทั้งจาก
โครงการอื่นๆ หรือการมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันในอดีตและประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
ลดเอว ควบคุมความดัน เบาหวานและลดไขมันในเลือดได้สำเร็จมาให้เห็นเป็นตัวอย่างและให้เล่า
ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ และการที่หมอ (หัวหน้าสถานีอนามัย) เป็นตัวอย่างเอง เป็นคนนำ
ออกกำลังกายเอง เป็นวิทยากรอบรม “หมอเขาเก่ง หุ่นดี คล่องแคล่ว ...เขาทำให้ดู อย่างออกกำลังกาย
หมอเขาจะสอนให้ออกสเต็ปพื้นฐานก่อน พอเป็นแล้วก็เต้นได้ทุกท่า ... หมอเขาพาทำและทำไปด้วยกับเรา
ทำให้เราไม่กล้าเบี้ยว และก็อยากเป็นอย่างหมอเขา” นอกจากนั้นคือการนำตัวแบบในโครงการที่ทำแล้ว
ได้ผลจริงมาให้เห็นเป็นตัวแบบ ดังตัวอย่าง อสม. ท่านหนึง่ เล่าว่า “เข้าโครงการนีน้ ำ้ หนักลดไปได้เป็นสิบกิโล
หมอเขาจะกะให้เลยว่า อาหารต้องกินเท่าไร และก็ออกกำลังกาย ทำตามที่หมอบอก ทำแล้วเห็นผล ...
คนอื่นเห็นเขาก็เชื่อว่า ได้ผลจริงถ้าทำจริง...”
2.3  การใช้คำพูดชักจูง (Verbal  persuasion) กิจกรรมในโครงการนอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีการ
แนะนำให้เห็นความสำคัญของการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่าทำแล้วดีอย่างไร ถ้าไม่ทำแล้วจะ
เกิดผลเสียอย่างไร มีการเสริมแรงและให้กำลังใจตลอดเวลา ดังคำบอกเล่าของผู้เข้าร่วมโครงการ “หมอ
เขาพูดดี ใจเย็น ค่อยๆ อธิบาย ทำให้เราเข้าใจและจำได้ว่าต้องทำอย่างไร หมอเขามีวิธี สอนให้เราจำได้
บอกเป็นขัน้ ตอน และให้เราจดเองว่าถ้าให้ออกกำลังกายท่านี้ แล้วจะเรียกว่าอะไร เพือ่ ให้จำได้งา่ ย ...คนไหน
ทำไม่ได้ หมอเขาจะจี้ ตามไปถึงบ้านให้ทำให้ได้”
2.4 การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Emotional  arousal) หลายกิจกรรมในโครงการทีก่ ระตุน้ การปฏิบตั ติ าม อาทิ การให้ดู
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังและปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความกลัวและความตระหนัก การเซ็นในพันธะสัญญา
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามสัญญา การให้รางวัลคนที่ปฎิบัติสม่ำเสมอ
เช่น คนที่ออกกำลังกายได้ 3 ครั้ง ก็จะได้โปรโมชั่นแถมให้อบสมุนไพร 1 ครั้ง (ตามโปรแกรมมุ่งให้
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ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง) ใช้การแข่งขัน และแผนการติดตามที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด
และสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ดังคำบอกเล่าของ อสม. “หมอเขาเอาจริง ลงไปตามเอง กำกับให้ทำตามแผน
... หมอเขาใจดี เขามีวิธีพูด คอยพูดให้กำลังใจ และมีของมาแจกอยู่เรื่อย ไปไหนมาทีก็จะมีของฝาก กว่า
จะจบโครงการ ได้ของฝากเต็ม ... และมีการแข่งกัน ใครทำได้สำเร็จมากที่สุด มีรางวัลใหญ่”
3. มีลักษณะการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กล่าวคือ มีการวางแผนเป็นขั้นตอนและมี
การควบคุมกระบวนการดำเนินกิจกรรม เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยควบคุมกำกับกระบวนการดำเนินการให้มีระบบ
มีขั้นตอน มีกลวิธีที่เข้มข้นดังเห็นได้จากขั้นตอนการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อให้เกิดแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ และที่สำคัญคือ มีการประเมินผล (มีการวัดผลก่อนและหลังการดำเนินโครงการ) มากกว่านั้นยังมีการใช้ค่า
สถิติในการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความสอดคล้องกับ
การทำงานในยุคใหม่ของการแปลงงานประจำให้เป็นงานวิจัย (routine to research) โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิชาการ
ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนการดำเนินงานจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักคือ การคัดกรองปัญหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงและมีความพร้อมสูงจำนวน 70 คน เพื่อเข้าสู่การถ่ายทอดกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดทำ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานและการติดตามกำกับต่อไป โดยกระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอน
ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน
• ดำเนินการตามแผนและติดตามกำกับ
เอกชน

• แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
• ถ่ายทอดกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วม : เครือข่ายร่วมกัน
ระดมความคิดโดยใช้กระบวนการแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์
• กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจคือผู้มีภาวะเสี่ยงไขมัน
ในเลือดปกติ 7 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวม 70 คน

กลุม่
แม่บา้ น
อบต.

กลุม่ ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย

ประชาชน

• คัดกรองปัญหา ในกลุ่มเป้าหมาย 1,809 คน มีผู้ตรวจ
1,235 คน (68.3%) พบว่าปัญหาที่พบสูงสุดคือ ไขมัน
ในเลือด รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงและ BMI

กลุม่
เบาหวาน

ผูส้ งู อายุ

อสม.
กลุม่
เกษตร
อินทรีย์
ผูน้ ำ
ออกกำลัง
กาย
ผูน้ ำ
ชุมชน

การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
โรคอ้วนลงพุงและ
โรคไม่ติดต่อตำบลแม่ทา

4. การทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
กระบวนการดำเนินโครงการมีการจัดทำแผนการดำเนินงานในชุมชนตามแนวทางการทำแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ผังจุดหมายปลายทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในชุมชนเพือ่ ลดโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับประชาชน (เป้าหมาย)

ระดับภาคีที่จะมาช่วย (เพื่อน/ กลุ่ม)

- ประชาชนดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและไม่มีโรค
- จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า
- เกษตรอินทรีย์ ปลูกกินเหลือขาย แบ่งปัน  
จำหน่ายในหมู่บ้าน
- ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง (ทำบัญชีครัวเรือน
เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ กินเอง สวนผสม)
- 3 อ.พอเพียง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนการ
ดำเนินงาน (กลุ่มเสี่ยง คนอ้วน ผู้ป่วย นักเรียน
ประชาชนทั่วไป)
- ขยายเครือข่ายคนต้นแบบสุขภาพดี (เลิกเหล้า บุหรี่
การดูแลสุขภาพด้วย 3 อ.)
- เกิดนโยบายการดุแลสุขภาพร่วมกันของหมู่บ้าน
และชุมชน
- ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อไม่เกิดโรค

- กองทุนหลักประกันสุขภาพ     
- ประชาชน
- อบต.สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรม
- ผู้นำชุมชน การประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและตำบล
- อสม.คัดกรองทำกิจกรรม ติดตามประเมินผลเฝ้าระวัง
- สถาบันพัฒนาทรัพยากร ให้ความรู้เรื่องทรัพยากร
ในชุมชน
- ปราชญ์ชุมชนให้ความรู้เรื่องเกษตรยั่งยืน
- ชมรมสร้างสุขภาพ จัดปัจจัยแวดล้อมในการ
ออกกำลังกาย
- บุคคลต้นแบบสุขภาพดี เลิกบุหรี่ สุรา คนต้นแบบ
3 อ.พอเพียง
- โรงเรียนให้ความรู้แก่นักเรียน 3 อ.พอเพียง ปลูกฝัง
ฐานการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก
- วัด ศูนย์รวมจิตใจ และการดำเนินชีวิตทางสายกลาง
การใช้ชีวิต พอดี พอประมาณ
- ผู้สูงอายุ รักกันอยู่ ปู่สอนหลาน การกินการอยู่ตาม
วิถีชีวิตเดิม

ระดับกระบวนการ (วิธีทำงาน)

ระดับรากฐาน (เตรียมความพร้อมในการทำงาน)

- ประชาคมถอดบทเรียนการดำเนินงานสร้างสุขภาพ
ที่ผ่านมา
- ประสานงานเครือข่ายทุกเครือข่ายในชุมชนในการ
ดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ
- วางแผนการทำงานร่วมกัน
- อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่อง
- นิเทศติดตามเยี่ยมบ้าน
- ประเมินสุขภาพทางกาย (ชั่งน้ำหนัก, วัดรอบเอว,
ประเมินความดัน เบาหวาน)
- มหกรรมสุขภาพตำบลแม่ทา สรุปผลการดำเนินงาน
คืนข้อมูลให้ชุมชน

- ระดมทุนทรัพยากรในและนอกชุมชน
- สำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน(กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย โรคอ้วน  
ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ)
- แต่งตั้งคณะทำงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
- กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานตามแผนการ
ทำงาน

กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นสวย หน้าใส ห่างไกลโรค
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แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์โรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ตำบลแม่ทา ปี 2553 - 2555
ประชาชน

ภาคี

มีการจัดทรัพยากรดิน น้ำ ป่า
เพือ่ ส่งเสริมการดำเนินชีวติ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(อบต., ผูน้ ำชุมชน)

ผูน้ ำชุมชน วัดมีการ
ประชาสัมพันธ์ การ
ร่วมกิจกรรมในชุมชน
(หมูท่ ่ี 3)

ประชาชนดูแลสุขภาพได้ดว้ ยตัวเอง ลดการเกิด
โรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ตดิ ต่อ และมีการขยาย
เครือข่ายคนต้นแบบปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 3 อ.
พอเพียง (สอ.ห้วยทราย หมูท่ ่ี 7)

สอ., โรงเรียน, สว.ปราชญ์ ให้ความรู้
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมชมรมสร้าง
สุขภาพ จัดปัจจัยแวดล้อมในการออก อสม.เป็นแบบอย่างทีด่ ี
และทำกิจกรรมคัด
กำลังกายในชุมชน (สอ.ห้วยทราย
กรองประเมินผล เฝ้า
หมูท่ ่ี 5)
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ
(หมูท่ ่ี 6)
อบต., สปสช, เอกชนมีการสนับสนุน
งบประมาณให้ภาคี (หมูท่ ่ี 2)

ารจัดอบรมให้ความรูแ้ ละจัด
มีการประสานงานทุก มีกิจกกรรมรณรงค์
3 อ. ในชุมชนอย่าง
กระบวนการ เครือข่ายวางแผนงาน
ต่
อ
เนื
อ
่
ง
และติ
ด
ตามประเมิ
นผลการ
ในชุมชน (หมู่ 3)
ดำเนินงาน (สอ.ห้วยทราย หมูท่ ่ี 5)

รากฐาน

มีการระดมทุน
(หมู่ 2)

มีการประชาคม ถอด
บทเรียน สรุปผลการ
ดำเนินงานคืนข้อมูลให้
ชุมชนในงานมหกรรม
สุขภาพตำบล
(สอ.ห้วยทราย หมู่ 4)

คณะทำงานทีพ่ ร้อมในการทำงาน
และมีประสิทธิภาพ (สอ.ห้วยทราย
ดำเนินการแล้ว)

มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง
ปัจจุบนั (หมูท่ ่ี 1)

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy Theory)
ตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี
การเรียนรูท้ างปัญญาสังคมของ
แบนดูรา่ (Bandura) มีความเชือ่
ว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้
เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป
เนื ่ อ งจากปั จ จั ย ทางสภาพ
แวดล้ อ มแต่เพียงอย่างเดียว
หากแต่ว่าจะต้องมีปัจจัยส่วน
บุคคล (ปัจจัยส่วนบุคคล เงือ่ นไข
เชิงพฤติกรรมเงือ่ นไขเชิงสภาพ
สังคม)
การพัฒนาการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง 4 วิธี
1. ประสบการณ์ทป่ี ระสบความ
สำเร็จ (Mastery experiences)
2. การได้เห็นแบบอย่างจากผูอ้ น่ื
(Vicarious experiences)
3. การใช้คำพูดชักจูง
(Verbal persuasion)
4. การกระตุน้ ทางอารมณ์
(Emotional arousal)

5. ผลสำเร็จในหลายระดับ จากการกำหนดกิจกรรมดังปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์มีแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรม
ศาสตร์อยู่เบื้องหลังเทคนิคและวิธีการทำงานที่เข้มงวดภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายในของบุคคลเป็นสำคัญ และเสริมด้วยปัจจัยภายนอก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแกนนำหลักในการ
ประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎีเพื่อกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ในความสามารถในการควบคุมตนเอง และปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ
และมีการควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิด จนเกิดผลสำเร็จในหลายระดับด้วยกันทั้งต่อเครือข่าย ต่อนโยบายสาธารณะ
ต่อพฤติกรรมสุขภาพบุคคล และนวัตกรรม ดังนี้
ผลลัพธ์ต่อ...
ต่อเครือข่าย

เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

เครือข่ายในชุมชนเกิดความเข้าใจปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เครือข่ายได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อร่วมกัน
ทำให้องค์กรเครือข่ายในชุมชน  มีความพร้อมในการทำงานเรื่องสุขภาพร่วมกัน   
ได้แนวทางการดำเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพ / โครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการนำไป
วิเคราะห์กระบวนการทำงาน  ตำบลจัดการสุขภาพ
5. การดำเนินงานครอบคลุมทั้งตำบล จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมและมีความพร้อมของ
เครือข่ายในชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการของเครือข่ายสุขภาพ
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ผลลัพธ์ต่อ...
ต่อนโยบาย
สาธารณะ

เป้าหมาย
1. ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายวันละ  30  นาที  โดยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุก
วันจันทร์ พุธ ศุกร์
2. สนับสนุนครัวเรือนให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย์อย่างน้อย 5 ชนิดและกินผักปลอด
สารพิษหรือผักอินทรีย์และผลไม้วันละครึ่งกิโลกรัมต่อคน
3. มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ห้องเรียน “พี่สอนน้อง 3 อ.พอเพียง”
4. มีกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง
5. การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
6. การลงนามในพันธะสัญญา 3 อ.

พันธะสัญญา 3 อ.
  ข้าพเจ้า............... ขอทำสัญญา 3 อ. ด้วยความตั้งใจเพื่อการมีสุขภาพดี ขอสัญญาว่า
  1. อ.ออกกำลังกาย จะออกกำลังกายตามหลักการ............
  2. อ.อาหาร จะบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามสัดส่วน .....
  3. อ.อารมณ์ จะมีความตั้งใจมุ่งมั่นและ ..........
                                                                 ลงชื่อ .................................................
ต่อสุขภาพ
บุคคล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เกิดบุคคลต้นแบบกว่าร้อยคน
ไขมันในเลือดลดลง พบว่าลดลงกว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่มีภาวะไขมันเกินที่เข้าร่วม
ควบคุมระดับความดันและน้ำตาล
ค่า BMI ลดลงทั้งน้ำหนักและเอว (19 ใน 20 คนสามารถลดน้ำหนักและเอวลงได้)
ลดการกินยา และบางคนสามารถหยุดกินยาได้
รับรู้ถึงความแข็งแรงและกล้ามเนื้อยืดตัว (กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกล่าวถึงผลของการเข้าร่วมกิจกรรม
ว่า “เดี๋ยวนี้ ไม่มึนหน้ามึนหัวเหมือนแต่ก่อนและไม่เหนื่อยง่าย จะลุกจะนั่งก็คล่องตัวขึ้น”

หมายเหตุ ด้านความรู้ จากการวัดผลก่อน-หลังทำโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันระหว่าง
ก่อน-หลังทำโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการดี
อยู่แล้ว
นวัตกรรม

พี่สอนน้อง 3 อ. พอเพียง
1. บุคคลต้นแบบลดน้ำหนักได้
2. ผูน้ ำออกกำลังกายได้รบั การ
ฝึกทักษะ 3 อ.

จับคู่

ผูม้ ภี าวะไขมันในเลือดเกินปกติ
(มากกว่า 200 mg/dl) สมัครใจหมูบ่ า้ นละ
10 คน 7 หมูบ่ า้ น รวม 70 คน

ประกวดหมูบ่ า้ น ลดไขมันในเลือด
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6. ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าที่คาดคิด
จากการดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้แก่ การสร้างความตระหนักของ
องค์กรในชุมชนโดยการมีสว่ นร่วมจัดการสุขภาพของชุมชน การควบคุมป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ ามารถ
ป้องกันได้ในชุมชน ซึ่งทำให้ผู้มีภาวะเสี่ยงไขมันในเลือดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการทำกิจกรรมหลักการ 3 อ.
และสามารถควบคุมลดไขมันในเลือดลงได้อย่างถูกต้อง  ผลลัพธ์ต่อสุขภาพชุมชนเป็นสิ่งที่ชาวแม่ทาภาคภูมิใจและมี
ความสุขกับการเข้าร่วมโครงการ
มากกว่านั้น จากการสนทนากลุ่มกับ อสม. พบว่าโครงการได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่ม
เป้าหมาย กล่าวคือ 1) ทำให้ชาวบ้านให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างจากคนที่เข้าร่วมโครงการ
แล้วได้ผลสำเร็จให้เห็นจริง 2) อสม. มีศักยภาพมากขึ้นสามารถช่วยแบ่งเบางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพของประชาชน 3) ภาระในการบริการของสถานีอนามัยและการใช้ยาลดลง เพราะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีน้อย
เดิมมี 2 คน คนหนึ่งทำเชิงรับ และคนหนึ่งทำเชิงรุก ดังนั้นการทำโครงการได้สำเร็จ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ลงได้มาก
และ 4) เป็นที่สนใจของชุมชนใกล้เคียงและคนภายนอก มีสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าว และยังได้มีโอกาสไปนำเสนอในที่ต่างๆ
ทั้งระดับจังหวัดและประเทศ เป็นตัวกระตุ้นทำให้ต้องรักษาคุณภาพ

ปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ
1. รากฐานของชุมชนที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนมีเสาเข็มที่แข็งแรง โครงสร้างของชุมชนที่เข้มแข็งอันสืบเนื่อง
จากการเผชิญกับวิกฤตเชิงสภาพภูมิศาสตร์และผลกระทบของการพัฒนาด้วยแนวคิดกระแสหลักคือ การมุ่งเน้นการเจริญ
เติบโตด้วยแนวคิดทุนนิยมและแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่ขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน/ประชาชน ชุมชนแม่ทาได้มี
พัฒนาการของการต่อสู้ด้วยพลังกลุ่มทำให้ชุมชนแม่ทามีรากฐานที่แข็งแกร่งเสมือนมีเสาเข็มที่แข็งแรงสำหรับการสร้าง
และต่อยอดการพัฒนาในทุกด้าน รูปธรรมที่เป็นผลผลิตที่แสดงถึงความเข้มแข็ง ความสามัคคีและความสามารถในการ
บริหารจัดการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ซึ่งมีเงินหมุนเวียนก้อนโต วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โรงงานผลิต
และจำหน่ายน้ำดื่มซึ่งเป็นของสมาชิก สถาบันการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ จำนวน 22 กลุ่มที่มีบทบาทและมีสิทธิ
อำนาจในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชน
พัฒนาการของชุมชนแม่ทาได้วางรากฐานของการพัฒนาซึ่งมีผลต่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังนี้ ในหลายด้านด้วยกันคือ
1.1 ด้านโครงสร้าง ได้แก่ การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งของชุมชนถือเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการสืบสาน
ต่อยอดโครงการใดใดที่จะเกิดมีขึ้นในชุมชน
1.2 การสร้างผู้นำที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม วิถีคิดที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนและวิธีทำงานที่คุ้นเคย
กับการระดมสมอง/เวทีประชาคม ซึ่งในโครงการนี้มีเครือข่ายที่เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน กรรมการเกษตรอินทรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน หมอดินอาสา
คณะกรรมการการศึกษา กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสร้างสุขภาพ คณะกรรมการวัด อสม. เยาวชน
และประชาชน โครงสร้างและรากฐานที่เข้มแข็งเกิดขึ้นจากผู้นำที่มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับคนใน
ชุมชน และเป็นกลไกสำคัญในการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
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1.3 วิถีคิดพึ่งตนเอง อสม. ซึ่งเป็นแกนนำหลักและในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยได้รับการหล่อหลอม
วิถีคิดในการพึ่งตนเอง ความพอเพียง รวมถึงความภูมิใจในชุมชนและผลงานของตน เมื่อได้พูดคุยกับ
อสม. แม่ทา พวกเขาบอกว่า “พวกเราไม่ค่อยได้ไปดูงานที่อื่นหรอก เพราะ อบต. เขามีเงินน้อย ก็จะต้อง
เอาไปใช้ที่จำเป็นก่อน อย่างไปดูงาน นายกเขาจะออกกติกา ปีที่แล้วก็บอกว่าถ้าไม่เจอลูกน้ำยุงลายเลย
ก็จะให้ไป ถ้าทำได้ถึงได้ไป... ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหน แต่ไม่น้อยใจหรอก ... ก็เคยไปเหมือนกัน พอไปแล้ว
เราก็รู้ว่า ที่เราทำอยู่ดีกว่าเยอะ บ้านเราดี ผู้นำดี ชาวบ้านสามัคคีกัน ทำอะไรก็ร่วมมือกัน”  
1.4 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ สภาพของชุมชนแม่ทาที่เอื้อต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ได้แก่
1) ความเป็นสังคมชนบทที่มีพื้นฐานของความเป็นเครือญาติ การรู้จักคุ้นเคยกัน การเอื้ออาทร การดูแล
เอาใจใส่กันและกัน รวมถึงการแบ่งปันกัน ดังคำบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านที่ว่า “บ้านเรายังมีการ
แบ่งกันกิน ส่วนใหญ่ก็พี่ๆ น้องๆ กัน.... ถือคติที่ว่า ข้าวบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้ มีอะไรก็มาแลกมา
แบ่งกันกิน”
2) แต่ละครัวเรือนมีที่ดินรอบบ้านและที่ไร่ปลายนาที่เอื้อต่อการปลูกผักสวนครัว ดังนั้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีใ่ ห้ประชาชนกินผักสวนครัวปลอดสารและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพจึงเป็นไปได้งา่ ย ชาวบ้าน
เล่าให้ฟังว่า “ใครปลูกอะไรที่เราไม่มีเราก็ไปขอเขา ถ้าเอามากินเขาก็ไม่ว่า เขาไม่มีอะไร เขาก็มา
เก็บไปกิน ไม่เจอเจ้าของบ้านก็เด็ดไปได้เลย ... แบ่งกันกิน” เสียงสะท้อนให้เห็นว่า การปลูกผักไว้กิน
สำหรับแม่ทาเป็นวิถีชีวิตปกติ คือ “ที่นี่ไม่ต้องซื้อผักจากร้านค้าหรอก ใครซื้อผักกินก็ถือว่าเชย เราปลูก
เหลือขาย กลุ่มเกษตรอินทรีย์จะมีการรวบรวมผักออกไปขายที่ตลาดในเมือง”
2. มีกลไกในการดำเนินงานที่เข้มแข็ง
2.1 บุคคล เป็นกลไกหรือองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานโครงการนี้ให้สำเร็จ ซึ่งในโครงการมีบุคคล
หลากหลายลักษณะหากแต่มีลักษณะที่โดดเด่นและเห็นปรากฏในการแสดงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้มารวมพลังกันจึงเกิดเป็นความสำเร็จและผลงานดังที่คาดหมาย ดังนี้
ใคร
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หมออ้อน ..
เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและดำเนินกิจกรรมด้วยแนวคิดเชิงรุก (เข้าหาและเข้าถึงชุมชน/กลุม่ เป้าหมาย)
ผนวกกับการใช้แนวคิดเชิงวิชาการ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวทางในการกำหนดกลวิธี
และกิจกรรม และการกำกับติดตามอย่างจริงจัง อสม.ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมพูดถึงเธอว่า
“หมออ้อนเขาเอาจริง เขาลงไปพาทำ ขนาดพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ก็ต้องทำตาม เขาตามติด
ทุกอาทิตย์ ไม่ทำก็เกรงใจหมอ ... ทุกวันนี้ก็ยังต้องพากันทำ เพราะก่อนหมอย้ายไป หมอก็บอกว่า
ถ้ารักหมออ้อนนะ ก็ต้องทำตามที่หมอบอก”

หมอเจี๊ยบ..
เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานทุ่มเทและเสียสละจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน อยู่ที่แม่ทามา
เกือบ 20 ปี ชาวบ้านถึงกับออกปากว่า “ไม่ยอมให้ย้ายไปไหน ถ้าขอย้ายก็จะไม่ให้ย้ายเด็ดขาด”
หมอเจี๊ยบทำงานเชิงรับเสียเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะสถานีอนามัยมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 คน เธอต้อง
รับภาระงานให้บริการภายในสำนักงานและการเยีย่ มบ้าน/การตรวจรักษาให้กบั ชาวบ้านทีไ่ ม่สามารถ
มาสถานีอนามัยได้ เธอเป็นที่รักของคนแม่ทา เมื่อเธอขอความร่วมมือใดๆ จากชุมชนจึงมักได้รับ
ความร่วมมือเสมอ
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อสม. แกนนำของแม่ทามีศักยภาพ ส่วนใหญ่รับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนว่าจะต้องทำอะไร
และมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนายก อบต. พูดได้เต็ม
ปากเต็มคำเป็นเสียงเดียวกันด้วยความภูมิใจว่า “ได้ อสม. นี่แหละที่ช่วยดูแลสุขภาพของชาวบ้าน
และช่วยหมอ อสม. เขาเก่ง เขารู้ปัญหา” ที่น่าสนใจคือ อสม. รับรู้ถึงขอบเขตงานและมีความรู้
ในการให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถแยกแยะกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงเป็น
อย่างดี ที่สำคัญคือสามารถปฏิบัติได้จริง จะพบว่า แกนนำ อสม.สามารถนำออกกำลังกายด้วย
ท่าทางต่างๆ ได้จริง และพูดคุยถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ที่น่าสนใจกว่านั้น
ก็คือ วิธีคิดของ อสม. ที่เน้นการพึ่งตนเอง (อสม.บอกว่า “พวกเรานำเต้นกันเอง ก็ดูว่าใครมีแววก็
เป็นหลัก แกนนำเต้น.. ก็อบรมกันหลายคน ถ้าตัวหลักไม่อยู่ คนอื่นๆ ก็ทำได้ แต่ไม่เก่งเท่าเขา...)
และการช่วยเหลือกันระหว่างหมู่บ้าน (การประชุม อสม.สัญจร)
อสม. แม่ทาไม่เรียกร้องการดูงาน ไม่เรียกร้องงบประมาณ เพราะ อสม.รู้ดีว่าถ้ามีความจำเป็นที่
ต้องการการสนับสนุนงบประมาณ อสม. จะต้องทำโครงการเพื่อนำเสนอขอเฉกเช่นโครงการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ซึ่งถ้าโครงการมีความสำคัญมากก็จะได้รับการตอบรับ หากแต่ถ้ามีโครงการอื่นที่สำคัญ
กว่า ก็จะต้องเสียสละให้โครงการที่จำเป็นกว่า อสม. แม่ทาไม่ได้ออกไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่
เหมือนพื้นที่อื่นๆ (ไปเที่ยว) และ อสม. เองก็ไม่ใส่ใจนัก ด้วยเหตุผลที่ว่า “ถึงไปดูก็จะรู้ว่าของเรา
ดีกว่าเขาเยอะ ... อบต. มีงบน้อย ก็ต้องจัดสรรให้โครงการที่จำเป็นมากกว่า”
อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชน ดังเห็นได้
จากความพร้อมเพรียงในการดำเนินงาน ความสามารถในการเป็นผู้นำเต้น/ออกกำลังกายได้เอง
การจัดประชุมสัญจรและการร่วมมือกันในการดำเนินงานสุขภาพ และการดูแลเฝ้าระวังพื้นที่
รับผิดชอบของตน โดยภาพรวมของ อสม. ทุกคนรู้หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ รู้จักกลุ่ม
เป้าหมายของตนเอง ขณะเดียวกันประชาชนภายใต้ความรับผิดชอบต่างก็รู้จัก อสม. เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานของความเป็นเครือญาติจึงเอื้อต่อการทำงาน รวมถึงความร่วมมือ
และการช่วยเหลือกัน

ผู้นำชุมชน

นายก อบต. ผู้ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนที่เข้าสู่ตำแหน่งด้วยการเลือกสรรของคณะกรรมการ
ผู้ซึ่งถูกหล่อหลอมวิธีคิดและการทำงานจากองค์กรเอกชน มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาส่วนรวม
ดังนั้นการบริหารจัดการ อบต. จึงไม่ได้บริหารอำนาจตนเองเหมือนองค์กรท้องถิ่นส่วนใหญ่ หาก
แต่อยู่ภายใต้คณะกรรมการฯ ซึ่งมาจากองค์กร/กลุ่มประชาชน ดังนั้นการตัดสินใจและการ
พิจารณาโครงการ/การใช้งบประมาณจึงเป็นเรื่องของชุมชน
บุคลิกภาพที่ไม่ถือตัว ไม่ติดรูปแบบ และวิธีคิดแบบองค์รวมที่ว่า จะทำอย่างไรให้ประชาชน “กินอิ่ม
นอนอุ่น” การดำเนินงานแบบทุกมิติ “ทำการพัฒนาเราทำแบบเป็นก้อนกลมๆ ...เรื่องสุขภาพจึง
ไม่ใช่เรื่องโดดๆ มันต้องทำอย่างอื่นไปพร้อมกันด้วย เช่น เกษตรอินทรีย์ การศึกษา”
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อบต. หมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลาย ที่น่าทึ่งก็คือผู้นำชุมชนเหล่านี้
ทราบดีถึงปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรัง กระบวนการทำงานของชุมชนที่ทำให้ผู้นำเหล่านี้
ทราบก็คือ การประชุมของคณะกรรมการทุก 3 เดือน และการประชุม อบต. ซึ่งจะมีการรายงาน
สถานการณ์และความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ผู้นำหลายคนเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จากการเข้าร่วมโครงการด้วยแนวคิดที่ว่า
ต้องเริ่มที่ผู้นำ ให้ผู้นำเห็นความสำคัญและต้องให้ผู้นำเป็นตัวอย่าง ดังนั้นผู้นำชุมชนจึงผ่าน
กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ผ่านการเข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
มากกว่านั้นการบริหารงานของ อบต. แบบกระจายอำนาจที่ให้รองนายก อบต. มีอำนาจการ
อนุมัติงบประมาณในวงเงินที่กำหนด ซึ่งทำให้ทีมผู้นำรู้สึกถึงการได้รับความไว้วางใจให้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาได้ทันกาล
ชุมชนมีปราชญ์ชมุ ชนด้านเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็นผูก้ ระตุน้ การผลิตอาหารส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนไว้บริโภคและเหลือขาย
ที่สำคัญคือการมีระบบการจัดการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนมีการสื่อสารกันระหว่าง
กลุ่มเป็นอย่างดี ทำให้ผู้นำและคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ที่รับรู้และเข้าใจโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย

ภายใต้กิจกรรมของโครงการนี้มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ระบุชัดเจนถึงความเป็นกลุ่ม
เสี่ยง มีความสมัครใจเข้าร่วมและต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ดังนั้นการเลือกจึงเป็นในลั ก ษณะชี ้ ต ั ว และสอบถามความสมั ค รใจ/ตั ้ ง ใจจริ ง ตั ้ ง แต่ ก ่ อ นเริ ่ ม
โครงการ ซึ่งลักษณะเหล่านี้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
จึงมีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

บัดดี้

เป็นได้ทั้งกลุ่มเสี่ยงด้วยกัน หรือ อสม. ที่เป็นกลไกสนับสนุนที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ ในกิจกรรมจะมีการให้จับคู่กัน หรือเลือกตัวช่วยเพื่อให้คอยเตือน
และกระตุ้น ซึ่งกลุ่มเสี่ยงมีความเห็นว่า “บัดดี้จะช่วยคอยถามและช่วยกันกระตุ้นว่าวันนี้กินอะไร
ออกกำลังกายหรือยัง น้ำหนักและเอวลดหรือยัง...”
2.2 แกนนำหลักและฝ่ายหนุนเสริม กลไกการดำเนินงานแม้จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย หากแต่มี
เจ้าภาพหลักที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม ผู้เขียนแผนและวางกิจกรรม ผู้ดำเนินการ
และระดมผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกิจกรรมและเป็นผู้ติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ซึ่งแกนนำหลักมีบทบาท
สำคัญอย่างมากในการควบคุมกำกับให้เกิดการดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ ดังคำบอกเล่าของ
อสม. ที่ว่า“ลำพังให้ อสม. ทำคงจะสำเร็จได้ยาก จำเป็นต้องมีคนนำ หมออ้อนเขาเหมาะ เขาทำจริง
เป็นวิทยากรเอง เขาทำทุกเรื่อง พาทำเรียกว่าสอนให้ทำจนได้ และไปตามเลยถ้าใครไม่มา ไปตามถึงบ้าน
ไปจัดการให้ออกกำลังกายและกำหนดเมนูอาหารให้ ... แบบว่า ไม่ทำไม่ได้ หมอเขาเอาจริง” นอกจากนั้น
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ยังมีฝ่ายหนุนเสริมหลายฝ่ายด้วยกันทั้งจากบุคลากรในสถานีอนามัยเองที่ช่วยรับผิดชอบงานเชิงรับ
ในขณะที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ออกทำงานเชิงรุก อสม. ที่ต้องเป็นผู้ช่วยในการติดตามกำกับกลุ่มเสี่ยง
รวมถึงผู้นำ คณะกรรมการ และภาคีเครือข่ายต่างๆ  ที่เข้าร่วมในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
2.3 สอดคล้องนโยบายขององค์กร โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นนโยบายระดับชาติ
ที่ผลักดันให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบลต้องขานรับนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ
และมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณและความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. รูปแบบการดำเนินโครงการ
3.1 การวางแผนที่เป็นระบบและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ด้วยเหตุที่โครงการมีการใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเข้ามาบริหารจัดการ ทำให้การดำเนินงานมีลักษณะที่เข้มงวด ดังนี้
- มีสมมติฐานซึ่งเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจนที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
ดีขึ้นหลังจากที่มีโปรแกรมนำเข้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (intervention)
- มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง) ที่เข้าร่วมโครงการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ อสม. จะรู้จักข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างดี ซึ่งประเด็นสำคัญคือ เป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ
- มีกระบวนการกำกับให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมทำตามแผนและกิจกรรมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
อาทิ ปริมาณและความถี่ในการออกกำลังกาย ประเภทและปริมาณอาหาร ผู้เข้าร่วมต้องออก
กำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละไม่ต่ำกว่า 30 นาที
- การควบคุมกำกับให้กิจกรรมที่เป็นโปรแกรมนำเข้า (intervention) เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่กำหนด
ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนภายใต้กรอบทฤษฎีที่เป็นตัวกำหนดการออกแบบกิจกรรม เช่น ให้มีตัวแบบ
มาเป็นตัวอย่าง ให้มีการบันทึกข้อมูล ให้มีการเซ็นลงนามในพันธะสัญญา  
- มีการประเมินก่อนและหลังการดำเนินการเป็นระยะๆ ทั้งที่เป็นพฤติกรรมภายใน (ความรู้ ความ
สามารถในการควบคุมตนเองตามแนวคิดทฤษฎี) พฤติกรรมภายนอก (การออกกำลังกายและอาหาร)
และผลลัพธ์ (น้ำหนัก รอบเอว และไขมันในเลือด) โดยมีเครื่องมือการประเมินที่มีมาตรฐานทาง
วิชาการ ซึ่งการประเมินผลทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความสำเร็จ
และเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.2 โครงการเชิงรุกกับการรับทราบ “ความเป็นกลุม่ เสีย่ ง” จะเห็นได้วา่ กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี
ในชุมชนนั้นมีมานานแล้ว หากแต่ในอดีต (ก่อน 4 - 5 ปี มานี้) การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการทำงาน
แบบเชิงรับ คือกระจายข่าวให้ชาวบ้านมาตรวจที่สถานีอนามัย แต่ไม่ได้ติดตามว่าใครจะมาหรือไม่มา
แต่ในช่วง 4 - 5 ปีนี้ ลักษณะการทำงานของสถานีอนามัยโดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสุขภาพประจำปี
มีลักษณะการทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น โดยให้ อสม. เข้ามาช่วยกระจายข่าว และติดตามกระตุ้นให้
มาตรวจสุขภาพตามกำหนดนัดหมาย และการตรวจก็จะมีลักษณะของการสัญจรไปในแต่ละหมู่บ้าน โดย
เจ้าหน้าที่อนามัยจะเป็นผู้กำหนดว่าวันใด จะไปตรวจที่หมู่บ้านใด เพราะฉะนั้น จึงมีชาวบ้านสนใจเข้ามา
ตรวจสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการรับทราบความเสี่ยงของตนเอง
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จะพบว่า สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อโรคใด โดยส่วนใหญ่ มีไขมันใน
เลือดสูงเกินค่าปกติ และมีความเสี่ยงและมีอาการของโรคเรื้อรัง มากกว่า 1 ปัจจัย ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง
เกินค่าปกติ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และข้อเข่าเสื่อม   
นอกจากนั้นชุมชนยังรับรู้ว่าใครเป็นผู้ป่วย ใครเป็นกลุ่มเสี่ยง และมีความรู้ถึงการป้องกันและการดูแลตน
เองเป็นอย่างดี ตัวอย่างการออกกำลังกาย จะมีหลากหลาย ได้แก่ เต้นแอโรบิค รำไม้พลอง วิ่ง เดิน
แกว่งแขน ออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์เช่น ยางยืด เชือก และปั่นจักรยาน เป็นต้น
3.3 มีโครงการและกิจกรรมอื่นหนุนเสริม ทำให้มีโอกาสแห่งความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนมี
โครงการมากมายหลายโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันและหนุนเสริมกันในหลายมิติ ได้แก่ ในมิติกลุ่มเป้าหมาย
(ผู้สูงอายุ ผู้นำ กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงความดันและเบาหวาน เครือข่าย แบบอย่าง/ต้นแบบ) มิติเชิง
ประเด็น/กิจกรรม (ออกกำลังกาย อาหารและอารมณ์) มิติด้านกลวิธี (การอบรม การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย การส่งเสริมชมรม การทำบัญชีครัวเรือน และการปรับพฤติกรรม) ดังนั้นภาพของโครงการจึง
เสมือนกับการต่อภาพจิ๊กซอว์ที่แต่ละชิ้นส่วนมีส่วนหนุนเสริมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดี

โครงการส่งเสริม
ชมรมออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ
โครงการแบบอย่าง
ที่ดี ลดเสี่ยง
ลดโรคในชุมชน

โครงการ
อาหารปลอดภัย

โครงการอบรมผู้นำ
การออกกำลังกาย

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดเสี่ยง
ลดโรค ด้วย
3 อ. พอเพียง

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
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โครงการ รัก ห่วงใย
ใส่ใจความดัน
และเบาหวาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
ชมรมสร้างสุขภาพ

3.4 ลักษณะของกิจกรรม การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในหลายลักษณะด้วยกัน
อาทิ
1) ให้ฝึกปฏิบัติ จำด้วยการจด (จดตามที่เข้าใจ) เช่น ท่าพื้นฐานแอโรบิค จะให้กลุ่มเสี่ยงคิดเองว่าจะ
จดด้วยชื่ออะไรเพื่อจะได้จำได้  
2) เซ็นพันธะสัญญา เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมเห็นว่า ถ้าเซ็นแล้วก็ต้องทำตาม เพราะไม่อยาก
ผิดสัญญา ถ้าทำไม่ได้เหมือนคนไม่มีสัจจะ
3) การแข่งขันเพื่อชิงรางวัล โครงการจะมีการตั้งรางวัลให้คนที่ทำได้สำเร็จมากที่สุด การให้รางวัลถือเป็น
แรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ
4) มีโปรโมชั่น คือ “3 อ. 1 อบ” ในกิจกรรมโครงการจะเน้นพฤติกรรม 3 อ. ได้แก่ ออกกำลังกาย  อาหาร
และอารมณ์ ซึ่งในกิจกรรมใช้แรงจูงใจคือ ถ้าออกกำลังกายได้ 3 ครั้ง (3 อ.) จะได้อบสมุนไพร 1 ครั้ง
(1 อบ) ซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวนอกจากจะเป็นแรงจูงใจแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย
5) เห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขเข้าใจได้ง่าย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเป็นตัวเลข เช่น น้ำหนักลด
เอวลดลง (เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ชัดเจนโดยเฉพาะในรายที่น้ำหนักลดกว่า 10 กิโลกรัม)
ไขมันในเลือดลดลงและลดการกินยา ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏมีการนำมาเปรียบเทียบกันและพูดจาบอก
ต่อถึงผลสำเร็จ นอกจากนั้นกิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อเศรษฐกิจของครัวเรือนคือ ช่วย
ลดรายจ่าย และสามารถแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขของเงินที่สามารถประหยัดลงได้อย่างชัดเจน
6) ประกาศ “บุคคลต้นแบบ” ให้สาธารณชนรับรู้ ผู้ที่ประสบผลสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจาก
จะได้รับรางวัลแล้ว ยังมีการนำไปเป็นบุคคลต้นแบบด้วยการทำเป็นป้ายไวนิลติดไว้ที่สถานีอนามัย
ซึ่งผู้ใช้บริการหรือไปติดต่อที่สถานีอนามัยจะได้เห็นและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้
ชาวบ้านได้เห็นและอยากเอาเป็นแบบอย่าง นอกจากนั้นยังเป็นการประทับตรารับรองความสำเร็จ
ที่ทำให้ต้นแบบต้องคงไว้ซึ่งความสำเร็จให้ต่อเนื่องยั่งยืน
3.5 กิจกรรมต่อเนือ่ ง จะเห็นว่า แม้โครงการและกิจกรรมจะสิน้ สุดแล้ว หากแต่ดว้ ยแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ
ที่ยั่งยืน ทำให้ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) กิจกรรมสร้างกระแสด้วยการจัดมหกรรมสุขภาพประจำปีในตำบล โดยให้แต่ละชุมชนมีการจัด
ประกวดการออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายพื้นบ้าน ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมกระตุ้นให้แต่ละชุมชนมีความกระตือรือร้นในการระดมพลัง และฝึกซ้อม ซึ่งช่วยฟื้นฟูหรือ
เติมเชื้อสำหรับบางชุมชนที่การปฏิบัติอาจจะห่างหายไป   ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว มีการ
เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ ทำให้ชุมชนมี
ความตื่นตัวอยากแสดงให้ดีที่สุด
2) มีการเสนอขอทุนเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า ในปีหนึ่งๆ สถานีอนามัย
และภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเสนอขอโครงการจากหลายแหล่งงบประมาณและมีการดำเนิน
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพมากมายหลายโครงการ ซึ่งนอกจากจะหนุนเสริมสนับสนุนกัน
แล้ว ยังทำให้ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประเมินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เป็นความยากพอสมควรสำหรับแม่ทาที่จะแยกแยะว่าผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก
โครงการใด
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อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
ความสำเร็จของโครงการต่อสุขภาพในระดับบุคคลตามเป้าหมายของโครงการโดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจที่ทำให้
บุคคล (กลุ่มเสี่ยง) สามารถควบคุมน้ำหนัก และลดไขมันในเลือดได้ อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัญหาอุปสรรคบางประการ
ดังนี้
1. บุคลากรน้อย ในช่วงของการดำเนินโครงการ สถานีอนามัยมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 คน หนึ่งคนซึ่งเป็นหลักใน
โครงการต้องทำงานเชิงรุกอย่างเข้มข้น ลุยงานกับชุมชนอย่างจริงจัง ขณะที่อีกหนึ่งคนต้องรับงานเชิงรับในสถานบริการ
ทำให้เห็นถึงการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังคำบอกเล่าของ อสม. ที่ว่า “หมออ้อนเขาลุยเข้าหาชาวบ้าน หมอเจี๊ยบ
เขาจะไม่ค่อยได้มา เขาแบ่งกันทำ ก็น่าสงสารหมอเขานะ คนไม่พอ... หมอเขาเสียสละจริงๆ ทำงานเก่งเข้าได้กับทุกคน
โดยเฉพาะหมอเจี๊ยบ เขาอยู่มานาน เป็นที่รักของชาวบ้าน คนอื่นมาเดี๋ยวก็ไป แต่หมอเจี๊ยบเขาไม่ย้าย และถึงจะขอย้าย
ชาวบ้านก็คงไม่ยอมให้ย้ายไปไหน”
มากกว่านั้นหลังจบโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่น ทำให้สถานีอนามัยเหลือ
เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน (มีนักศึกษาฝึกงานและ อสม. ที่เป็นลูกจ้างช่วยงาน) ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการนิเทศติดตาม และ
การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า มีกำลังคนไม่เพียงพอที่จะติดตาม แต่เชื่อมั่นว่า กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วม
โครงการจะเห็นประโยชน์และทำอย่างต่อเนื่อง และ อสม. จะช่วยในการติดตามแทนได้ เพราะ อสม. มีศักยภาพและมี
ความรับผิดชอบทำแทนได้ ซึ่งจากการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการออก
กำลังกายเป็นหลัก หากแต่มีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น ช่วงฤดูร้อน จะไม่ออกกำลังกายเพราะรู้สึกเหนื่อยและเหงื่อออกมาก
อยู่แล้ว เกรงว่ายิ่งออกกำลังกายจะทำให้เหนื่อยล้า และมีบางคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแต่ไม่ระวังเรื่อง
การบริโภคอาหาร ทำให้น้ำหนักขึ้น ดังคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ว่า “ยิ่งออกกำลังกายยิ่งกินข้าวอร่อย น้ำหนักจึงขึ้น”
2. พฤติกรรมการกินอาหารทีเ่ คยชิน ในการดำเนินโครงการแม้จะเน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้ลดอาหารมัน
และให้กินผักมากขึ้น หากแต่พบว่า ความเคยชินในการบริโภคอาหารเสี่ยงก็ยังคงเป็นปัญหาในชุมชนโดยทั่วไป คือ
การใส่ผงชูรส และผลรสดี (คนอร์) ขณะปรุงอาหารทุกชนิด ทุกมื้อ ชอบรับประทานแคปหมูแบบมีมันกับน้ำพริกตาแดง
เมื่อไปไร่ และใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันปาล์มในการปรุงอาหาร แม้ทุกคนทราบสาเหตุของพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่
เหมาะสมข้างต้น แต่การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงกลับกลายเป็นข้อจำกัด ทั้งนี้เพราะ 1) การปรุงอาหารด้วยผงชูรสเพื่อให้
ถูกปากถูกใจคนกิน จะพบว่า กิจกรรมการรวมกลุ่มชาวบ้านจำนวนมาก ทั้งในลักษณะการเอาแรง งานบุญ งานศพ
และงานเทศกาลใดๆ ซึ่งงานเหล่านี้ จะมีการทำอาหารจำนวนมากเพื่อเลี้ยงหรือเพื่อแจกจ่าย หากไม่ใส่ผงชูรส หรือผลรสดี
(คนอร์) จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกอาหารไม่อร่อย และอาหารเหลือทิ้ง ก็เกิดความรู้สึกเสียดาย นอกจากนี้ ในหลายครอบครัว
แม้กลุ่มเสี่ยงจะรับรู้ว่าผงชูรส หรือผลรสดี (คนอร์) ไม่ดีต่อสุขภาพ และเมื่อทำอาหารก็ไม่ใส่ แต่เมื่อลูกหลานในบ้าน ชิม
หรือกินอาหารก็จะทราบทันทีว่าไม่ได้ใส่ผงชูรส หรือผลรสดี (คนอร์) โดยบางบ้านก็จะแอบใส่เอง ภายหลังที่กลุ่มเสี่ยงปรุง
อาหารเสร็จ รวมถึงพฤติกรรมของชาวบ้านบางคน จะเอาผงรสดีมาใส่ถ้วยสำหรับจิ้มเปล่าๆ ขณะกินข้าว 2) การกิน
ขนมหวาน ในช่วงออกไร่ออกสวน ชาวบ้านมักจะพกอาหารปิ้งย่างเพราะสะดวก และขนมหวานเนื่องจากเชื่อว่ากินง่าย
และได้แรง 3) ร้านค้าในชุมชนมีการจำหน่ายอาหารที่เสี่ยง เช่น แคบหมู (มันหมูทอด) โรงต้มสุราพื้นบ้านซึ่งพบว่าชาวบ้าน
นิยมดื่มในชีวิตประจำวัน (ในช่วงอาหารเย็น) และในงานเลี้ยง
3. อาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ชาวบ้าน และ อสม. ต่างยอมรับว่า การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอุปสรรคอย่าง
มากต่อพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเก็บเกี่ยวและแกะที่ต้องรีบเร่ง
เพื่อให้ผลผลิตได้ราคา ชาวบ้านเรียกพืชชนิดนี้ว่า “พืชไร้ญาติ” ซึ่งสะท้อนถึงในช่วงที่ต้องเร่งเก็บและแกะนั้น ชาวบ้าน
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ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ จะไม่สามารถไปไหนได้เลย งานศพงานแต่งก็ยังไปไม่ได้เลย จึงแทบไม่ต้องพูดถึงการออก
กำลังกาย และแม้ชาวบ้านจะเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ว่า การทำงานไม่ใช่การออกกำลังกาย แต่ชาวบ้านมีความเห็นว่า
ช่วงลงไร่นั้นต้องทำงานและใช้แรงหนักอยู่แล้ว จึงไม่มีใครมาออกกำลังกาย และเวลาว่างก็จะไม่ค่อยตรงกัน

ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์ความเหมือนกันและความต่างกันของ 2 พื้นที่
3.1 ความเหมือนกันของ 2 ชุมชนต้นแบบ
สองชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนตำบลระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเป็นตัวอย่างโครงการที่ถูกหยิบยกมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ บนความสำเร็จ
และประสบการณ์ของทั้งสองชุมชน มีประเด็นความเหมือนกันของทั้งสองชุมชนดังนี้
1) แนวคิดในการดำเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้งสองพื้นที่ดำเนินโครงการในชุมชนและมีเป้าหมายอยู่ที่ชุมชน
แม้ว่าจะมีพื้นที่เป้าหมายต่างระดับก็ตาม โดยที่ชุมชนแม่ทา ขอบเขตพื้นที่อยู่ในระดับตำบล (ครอบคลุมกลุ่ม
เสี่ยงในทุกหมู่บ้าน และเลือกกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคคล) ขณะที่ตำบลระแหง ปทุมธานี ขอบเขตพื้นที่อยู่ในระดับ
ตำบลเช่นกัน หากแต่มุ่งเน้นที่หมู่บ้านนำร่อง (เลือก 2 หมู่บ้านและกลุ่มเป้าหมายหลักคือ อสม. แกนนำที่จะ
ทำงานกับกลุ่มเสี่ยง ซึ่งในโครงการนี้คือกลุ่มป่วย)
2) กลไกในการดำเนินงาน ทั้งสองพื้นที่มีกลไกที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นเจ้าภาพหลักและมีความตั้งใจดีในการริเริ่มและดำเนินโครงการ
โครงการทั้งสองพื้นที่ริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต่างระดับกัน กล่าวคือ ชุมชนแม่ทา ริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบล (หัวหน้าสถานีอนามัย) ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ขณะที่ชุมชนตำบลระแหง โครงการริเริ่ม
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับศูนย์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรค) ซึ่งทำงานอยู่ในส่วนกลาง/ส่วนบน หาก
แต่สิ่งที่เหมือนกันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหล่านี้ก็คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อ และความพยายามที่จะให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ
กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นกลไกที่สำคัญเช่นกันในการเป็นแรงสนับสนุน
องค์กรท้องถิ่นเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับชุมชนทั้งสอง โดยที่ชุมชนแม่ทานั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายกอบต.) ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับสถานีอนามัยในการดำเนินงานต่างๆ หากแต่ อบต. ไม่ต้องลงมา
คลุกคลีโดยตรง สำหรับชุมชนตำบลระแหง นายกเทศมนตรีให้ความใส่ใจ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สาธารณสุขของเทศบาลร่วมดำเนินการ ซึง่ ทีช่ มุ ชนตำบลระแหงบทบาทของเทศบาลกับ อสม. มีมากกว่าทีช่ มุ ชน
แม่ทา เทศบาลจะทำหน้าที่ติดตามกำกับการทำงานของ อสม. เป็นประจำทุกเดือน ขณะที่ชุมชนแม่ทานั้น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลจะเป็นผู้ติดตามกำกับ
กลุม่ ที่ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) เป็นกลไกทีถ่ กู คาดหวังทีจ่ ะเป็นกลไกในการดำเนินงาน
กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งในชุมชนแม่ทา อสม. เป็นกลไกเสริม คือเป็นบัดดี้ (พี่สอนน้อง) ช่วยในการกระตุ้น
และติดตามตามแผนของเจ้าหน้าที่ ขณะที่ชุมชนตำบลระแหง อสม. เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกดึงเข้ามารับการ
อบรมเพื่อให้ไปดำเนินงานต่อกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งความสำเร็จของโครงการในชุมชนตำบลระแหง
จึงขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในการดำเนินงานของ อสม. มากกว่าชุมชนแม่ทาซึ่งการดำเนินกิจกรรมจะทำตรงกับ
กลุ่มเสี่ยง และให้ อสม. เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน

86

กลุ่มที่ 4 กลไกสนับสนุน ชุมชนแม่ทาใช้ อสม. เป็นกลไกเสริม (พี่เลี้ยง/พี่สอนน้อง) และแกนนำออกกำลังกาย
ที่ผ่านการอบรมเพื่อนำเต้นในชุมชน ขณะที่ชุมชนตำบลระแหงใช้ อสม.จิ๋ว (เยาวชนจิตอาสาที่ อสม. ผู้ใหญ่รวม
กลุ่มและอบรมให้ช่วยทำหน้าที่เสริมหรือแทน อสม. ผู้ใหญ่) ช่วยในการติดตามและจัดกิจกรรมกับผู้ป่วย
3) รูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิดของโครงการ
ลดเสี่ยงลดโรคมีเป้าหมายเดียวกัน หากแต่การเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายอาจแตกต่างกันตามสภาพ ซึ่งชุมชน
แม่ทามีความชัดเจนในกลุ่มเสี่ยง (ไม่ใช่กลุ่มป่วย) ขณะที่ชุมชนตำบลระแหงมีความเข้าใจผิดในกลุ่มเป้าหมาย
ทำให้กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกลายเป็นกลุ่มป่วย อย่างไรก็ดีจากการดำเนินกิจกรรมพบว่า ทั้งสองชุมชนมุ่งเน้น
กิจกรรมออกกำลังกาย แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ชุมชนแม่ทาเป็นการออกกำลังกายตามวัยของ
กลุ่มเสี่ยง ในกลุ่มวัยทำงานและกลางคนจะใช้การออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สำหรับผู้สูงอายุจะออกกำลังกาย
ด้วยไม้พลอง ขณะที่ชุมชนตำบลระแหงจะเป็นการออกกำลังกายตามสภาพของการเจ็บป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกกำลังกายจะเป็นในลักษณะของการฟื้นฟูด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและยืดเหยียดด้วย
ดรัมเบลล์ทราย เดินกะลา และยางยืด
ทัง้ สองโครงการมีจดุ เหมือนกันอีกประการหนึง่ คือ การออกแบบกิจกรรมทีโ่ ดนใจ ดังกรณีของชุมชนตำบลระแหง
มีการทำแผนที่ชุมชน การทำแผนที่ร่างกาย ปฏิทินชุมชนและการผลิตสื่อชุมชน (ซึ่งมีผลทำให้เกิดการสร้างสรรค์
เครื่องมือออกกำลังกายที่ทำได้เองและทำได้ง่ายจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ดรัมเบลล์ทราย ลานกะลา เช่นเดียว
กับชุมชนแม่ทาจะมีกิจกรรม 3 อ.+1อบ ลงนามในพันธะสัญญา เมนูอาหาร
4) รูปแบบการประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งสองพื้นที่มีการประเมินผลหลังโครงการ ขณะที่การประเมินก่อน
โครงการมีในชุมชนแม่ทา ดังนั้นชุมชนแม่ทาจึงมีการประเมินทั้งก่อนและหลังด้วยเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์
ชุดเดียวกัน) ซึ่งสามารถบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงอันเกิดเนื่องจากการให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับ
ชุมชนตำบลระแหงไม่มีการประเมินก่อนดำเนินโครงการ จะมีก็แต่การประเมินสถานการณ์ปัญหาในระยะเริ่ม
โครงการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและมีการประเมินความสำเร็จหลังโครงการ

3.2 ความต่างกันของพื้นที่ดำเนินการ
ทั้งสองชุมชนมีความต่างกันในเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นได้ทั้งปัจจัยเอื้อและเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จ ดังนี้
ลักษณะ

ชุมชนตำบลแม่ทา

ชุมชนตำบลระแหง

ลักษณะชุมชน

เป็นชุมชนชนบท ที่มีลักษณะเอื้อคือ
- คนในชุมชนมีพื้นฐานของความเป็นเครือญาติ
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และยังคงมีระบบ
อาวุโส/ผู้เฒ่าผู้แก่ ง่ายต่อการระดม
ความร่วมมือ
- สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เอื้อต่อการเพาะ
ปลูกพืชผักและการหาอาหารตามธรรมชาติ
- การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยางผ่าน
ชุมชน แต่ชุมชนอยู่ห่างจากเมืองเกือบ
30 กิโลเมตร

ชุมชนเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีลักษณะที่เป็น
อุปสรรคคือ
- คนในชุมชนมาจากต่างถิ่น ต่างภูมิลำเนา
มีลักษณะตัวใครตัวมัน และไม่ค่อยไว้วางใจ
กันและกัน
- สภาพพื้นที่จำกัดและที่ดินเป็นธุรกิจไม่เอื้อต่อ
การปลูกพืชผักไว้บริโภค
- ชุมชนอยู่ติดถนนสายหลัก การคมนาคม
สะดวก อยู่ใกล้เมือง สามารถเดินทางถึง
ตลาดและเมืองภายในไม่กี่นาที
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ลักษณะ

ชุมชนตำบลแม่ทา

ชุมชนตำบลระแหง

- มีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตอยู่บ้าง หากแต่
- วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงมาก อาชีพ ส่วนใหญ่
อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม วิถีชีวิตพึ่ง
รับจ้างวิถีชีวิตต้องพึ่งพิงร้านค้า มีปัจจัยเสี่ยง
ตนเองสูง และวิถีชีวิตเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรค
ที่เอื้อต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากกว่า
ไม่ตดิ ต่อน้อยกว่าชุมชนระแหง (การรับประทาน
ทั้งด้านการบริโภคอาหารเสี่ยง การไม่ออก
อาหาร การออกกำลังกาย ความเครียด อากาศ) กำลังกายและมลพิษ
ความสัมพันธ์
ทางสังคม

ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องรู้จัก
คุ้นเคยกัน ความสัมพันธ์แบบเครือญาติทำให้
เอื้อต่อการทำงานในลักษณะไม่เป็นทางการ

ผู้คนมากหน้าหลายตาจากต่างถิ่น ทำให้ความ
สัมพันธ์เป็นแบบทางการตามบทบาทและ
หน้าที่เป็นสำคัญ

แกนนำชุมชน
และเครือข่าย
ทางสังคม

ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และ อสม.
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง หากแต่นายก อบต.
เป็นผู้ชายที่มีพื้นฐานการทำงานแบบสไตล์
นักพัฒนาเอกชน

ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและ อสม.
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง หากแต่นายกเทศมนตรี
เป็นผู้หญิงที่มีพื้นฐานจากนักธุรกิจ

ชุมชนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งจากภาคส่วน
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชน ที่เป็น
รากฐานของการดำเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน

ชุมชนไม่มีภาคีเครือข่ายที่ชัดเจน ในการ
ดำเนินโครงการจึงต้องสร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อการดำเนินโครงการซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย
ภาครัฐเสียเป็นส่วนใหญ่

ทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม

แม่ทาจะมีความได้เปรียบด้วยพัฒนาการและ
ประวัติศาสตร์ชุมชน จึงมีทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นรากฐานและพลังอันเข้มแข็ง
มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการ
รวมกลุ่มความสามัคคีและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และมีการเคารพนับถือผู้อาวุโส  

มีทุนทางสังคมในการดำเนินงานค่อนข้างน้อย
ดังนั้นการดำเนินโครงการต่างๆ จึงมักต้อง
พึ่งพิงทรัพยากรและการสนับสนุนจากภายนอก
และความร่วมมือภายในชุมชนมีได้ในระดับ
หนึ่งตามสภาพและจังหวะ

การเมือง
การปกครอง

รูปแบบการเมืองการปกครองแบบกระจาย
อำนาจที่ผู้นำมาจากการเลือกตั้งเหมือนกัน
หากแต่ที่แม่ทา อำนาจการเมืองขององค์กร
ท้องถิ่นอยู่ภายใต้ฉันทามติและการตัดสินใจ
ร่วมกันของคณะกรรมการ/เครือข่าย
ภาคประชาชน

อำนาจการเมืองได้มาจากการแข่งขัน ทำให้
ผู้นำองค์กรท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน เป็นอย่าง
มาก เช่นเดียวกับความคาดหวังของประชาชน
ต่อผู้นำการเมืองที่มีในลักษณะพึ่งพิงสูงกว่า
ชุมชนแม่ทา

การพัฒนาและโครงการต่างๆ เกิดจากคน
ในชุมชนเอง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ
และรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ
การเมืองมีบทบาทแทรกแซงการดำเนินงาน
ของชุมชนได้น้อย
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3.3  ความต่างของการดำเนินโครงการ
เจตนาของการเลือกพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปเป็นบทเรียน
สำหรับการดำเนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน ประเด็นความแตกต่างกันของทั้งสองโครงการมีดังต่อไปนี้
ประเด็น

ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้ริเริ่มโครงการ:
คุณลักษณะ
ของผู้นำภาครัฐ

ผู้นำสาธารณสุขภาครัฐในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัย) มีความรูค้ วามเข้าใจในสถานการณ์
ปัญหาและรู้จักสภาพชุมชนและประชาชน อีกทั้ง
มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการ
สุขภาพเชิงรุก ได้แก่ การเอาจริงเอาจังในการทำงาน
การทำเวที ป ระชาคม การป้ อ นข้ อ มู ล กลั บ ให้
ประชาชนเพือ่ ร่วมวางแผน ความสม่ำเสมอในการ
เข้าชุมชน การติดตามและกำกับอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ คือ การใช้องค์ความรูเ้ ป็นฐานร่วม
กับการรูจ้ กั ชุมชนเป็นอย่างดีทำให้เกิดการวางแผน
ดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการควบคุม
กำกับอย่างจริงจังและใกล้ชิด

ผูน้ ำสาธารณสุขภาครัฐส่วนกลางระดับ สคร.
สสจ. และ เทศบาล มีความตั้งใจในการพัฒนา
สุขภาพ และพยายามใช้องค์ความรู้เป็นฐานใน
การวางแผนงานโครงการ ทำให้เกิดโครงการ
การวางแผน และการออกแบบโครงการและ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและน่าสนใจ
ในกิจกรรม แต่ขาดความรู้ความเข้าใจชุมชน
อย่างถ่องแท้ ทำให้การดำเนินงานจึงยังไม่ลง
ลึกถึงชุมชนและประชาชนในระดับล่างมากนัก
แม้จะมีการออกแบบให้มีกิจกรรมการศึกษา
ชุมชนในระยะเริ่มโครงการก็ตาม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้มี
เน้นการพัฒนาหน่วยงานและเครือข่ายให้มี
ภาวะเสี่ยงไขมันในเลือดด้วยกิจกรรมหลัก 3 อ. ศักยภาพในการดำเนินงานเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ
โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุ ม ชนในการจั ด การ อย่างยิ่งแกนนำ อสม.
สุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก – กลุ่มที่มี
ไขมั น ในเลื อ ดสู ง ซึ ่ ง ได้ ม าจากการคั ด กรองใน
โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ซึ่งจำกัดจำนวนของกลุ่มผู้เข้าร่วม
องค์กรและแกนนำเป็นกลุม่ เป้าหมายรอง – ที่
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการและการดำเนินงาน
สุขภาพชุมชน
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กลุ ่ ม อสม. เป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายหลั ก คื อ
แกนนำ ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้
ทำงานกับกลุ่มผู้ป่วยต่อไป
กลุม่ ผูป้ ว่ ยเป็นกลุม่ เป้าหมายรอง – คือกลุม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากไขมันใน
เลือดสูงซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแสและทำการตรวจคัดกรองภายใต้โครงการ
นี้ที่คาดหวังให้ อสม. เป็นผู้ดูแลและเฝ้าระวัง
ต่อไป

ประเด็น

ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

กลไกการ
ดำเนินงาน

ดำเนินงานผ่านเครือข่ายในแนวราบ/แนวนอน
(horizontal network) ที่มีอยู่แล้วอย่างถาวรใน
ชุมชน และใช้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อน
กิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ
ตำบลเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการกับกลุ่ม
เสี่ยงโดยมี อสม. เป็นผู้ช่วยและเครือข่ายต่างๆ
สนับสนุน

เครือข่ายจัดตั้งในแนวตั้ง/แนวดิ่ง (vertical
network) มีลักษณะการทำงานที่เป็นแบบบน
ลงล่าง (Top down approach) เป็นการจัดการ
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับต่างๆ เช่น จาก
ส่วนกลางคือ สคร. -> จังหวัด, โรงพยาบาล
ทรวงอก -> สสอ., โรงพยาบาล -> เทศบาล ->
อสม. -> ประชาชนกลุ่มป่วย

การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

สืบเนื่องจากรูปแบบเครือข่ายการทำงานที่มี
ชุมชนเป็นฐาน ด้วยเหตุน้ี การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จ
ในพื้นที่นี้ ในโครงการจะเห็นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุม่ ด้วยกันทัง้ บ้าน/
ชุมชน วัด โรงเรียน และองค์กรภาคประชาชน ซึง่
การมีสว่ นร่วมเหล่านีม้ คี วามเชือ่ มโยงกับรากฐาน
ของเครือข่ายเดิมที่มีอยู่แล้วและการดำเนินงาน
ของโครงการอื่นๆ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

สืบเนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะเป็นชุมชน
กึง่ เมือง ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
จึงค่อนข้างจำกัดด้วยเงื่อนไขของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของความเป็นเมือง ที่
กลายเป็นข้อจำกัดของการร่วมกลุม่ การทำงาน/
โครงการใดๆ ที่เป็นปัญหาของชุมชน ดังนั้น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงการจึง
เน้นที่กลุ่มแกนนำ อสม. ส่วนประชาชนทั่วไปที่
เข้าร่วมโครงการจะเป็นในลักษณะของการรับ
บริการ

การมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ

ด้วยขอบเขตของโครงการและสภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ไม่มีการระดมการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ที่ (นอก ต.แม่ทา)
ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นผลมาจากการ
ทำงานร่วมกันระหว่างแกนนำ/เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในพื้นที่ ร่วมกับ อสม. และประชาชน และการ
สนับสนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียน
ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐ
นอกพื้นที่มีบทบาทน้อยในโครงการนี้  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐในหลายระดับ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน เป็น
กลไกหนุ น เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสำเร็ จ ของการ
ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมแบบเป็น
ทางการและเป็นแบบชั่วคราวตามโครงการ/
กิจกรรม
หน่วยงานภาครัฐทีด่ ำเนินโครงการส่วนใหญ่
อยูภ่ ายนอกชุมชน ไม่วา่ จะเป็น สคร. สสจ. สสอ.  
และโรงพยาบาล จะมีก็แต่เทศบาลที่ถือได้ว่า
เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและ
เป็นกลไกที่ถูกคาดหวังให้สานต่อโครงการให้
ต่อเนื่อง
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ประเด็น

ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เป็ น การดำเนิ น งานที ่ ม ุ ่ ง เน้ น เฉพาะกลุ ่ ม
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีการทำงานกับ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อหนุนเสริม หากพิจารณา
เฉพาะขอบเขตของโครงการจะเห็นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนที่มีขอบเขตจำกัด แต่เนื่องจาก
แม่ทามีโครงการหนุนเสริมเป็นจำนวนมาก และมี
หลายช่องทางในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เช่น
เสียงตามสาย เวทีสาธารณะ มหกรรมสุขภาพ
ทำให้ประชาชนในชุมชนมีการรับรู้เกี่ยวกับและ
ความตระหนักต่อสุขภาพค่อนข้างดี
และเนือ่ งจากความเป็นสังคมชนบท การระดม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารกับ
ประชาชนสามารถทำได้ ง ่ า ยกว่ า ชุ ม ชนตำบล
ระแหง

การดำเนิ น งานมี เ ป้ า หมายเฉพาะในการ
พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพแกนนำเพื่อเฝ้า
ระวั ง จึ ง ทำให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายมี ค วามเฉพาะ
เจาะจงและไม่ได้คาดหวังกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั่วไปในลักษณะของผู้กระทำ (actor)
ประชาชนเข้าร่วมในลักษณะของผู้มารับบริการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
การสื่อสารประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นเฉพาะกิจ ตามกิจกรรมตาม
ความสะดวกและความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชน ส่วนหนึ่งจึงไม่
ทราบเกี่ยวกับโครงการ

รูปแบบการ
ดำเนินงาน

การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดเวที
สาธารณะเพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
การบูรณาการโครงการนี้เข้ากับโครงการอื่นๆ
การจัดโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทางของโครงการที่มุ่งผลเชิงพฤติกรรม
ทั้งภายในและภายนอก

การจัดประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่วางไว้
จัดอบรมแกนนำและจัดกิจกรรมรณรงค์
สร้างกระแสซึ่งมุ่งเน้นพฤติกรรมภายใน ได้แก่
ศักยภาพ ความรู้และความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตอบวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน
ในทุกข้อไม่ว่า จะเป็นการจัดการสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม (เป็นพื้นฐานของชุมชนอยู่แล้ว) และ
กลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมไขมันในเลือดได้เกือบ
ทุกรายที่เข้าร่วม

ผลลั พ ธ์ ข องการเกิ ด เครื อ ข่ า ยและการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในเชิงปริมาณ หากแต่ยังคงมี
ความกั ง วลในเชิ ง คุ ณ ภาพ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย
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3.4 ก้าวต่อไป...
สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังคงเป็นปัญหาของทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นสังคมเมือง สังคมชนบทหรือกลุ่มใดๆ
การดำเนินงานในเชิงป้องกันเป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มปกติกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง และไม่ให้กลุ่มเสี่ยงกลาย
เป็นกลุม่ ป่วย โครงการในสองพืน้ ทีน่ เ้ี ป็นกรณีตวั อย่างของความสำเร็จอันเกิดจากความพยายามทีจ่ ะตอบสนองต่อนโยบาย
ระดับชาติและตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่ ซึ่งธรรมชาติของการดำเนินโครงการส่วนใหญ่ก็คือ ความต่อเนื่องและยั่งยืน
ของโครงการ (ต่อนโยบาย ต่อเครือข่าย ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ)
จากการติดตามโครงการหลังจากที่โครงการจบสิ้นไประยะหนึ่ง ประเด็นความต่อเนื่องของโครงการเป็นประเด็น
กังวลค่อนข้างมากสำหรับชุมชนตำบลระแหง ทั้งในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการเองซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่รับรู้ถึง
ข้อจำกัดและโอกาสในการทำงานกับพื้นที่ ก็มองเห็นปัญหาดังกล่าวและได้พยายามที่จะให้มีหน่วยงานสานต่อและรับไว้
เป็นนโยบายของหน่วยงาน ได้แก่ การผลักดันให้เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ อสม. เห็นความสำคัญและนำไป
ขับเคลื่อนต่อ ในความเป็นจริงพบว่า ในเชิงระบบคิดของเทศบาลคงไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวล หากแต่ตัวระบบ เช่น
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ และการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ประเด็นปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังอาจจะไม่ใช่
ความสำคัญระดับต้นๆ และในส่วน อสม. ที่ถูกคาดหวังให้เป็นพลังสำคัญในการทำหน้าที่เฝ้าระวังก็ยอมรับถึงข้อจำกัด
และอุปสรรคของการดำเนินงาน และการขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานหากขาดแรงจูงใจ การสนับสนุน
และการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาทำงานร่วมกันในระยะหนึ่งในช่วงดำเนินโครงการก็
เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการเช่นกัน ทั้งนี้เพราะการเข้าร่วมโครงการเกิดขึ้นแบบเฉพาะกิจ เนื่องเพราะแต่ละหน่วยงาน
มีภาระหน้าที่ของตน และมีความจำกัดของตนทั้งด้านบุคลากร ภาระงาน งบประมาณ ฯลฯ ซึ่งแม้การเข้าร่วมโครงการจะมี
ส่วนเสริมงานที่รับผิดชอบอยู่ก็ตาม แต่ยังไม่ใช่เป็นงานหรือภาระหลักที่จะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ... ก้าวต่อไปข้างหน้า
ของเทศบาลตำบลระแหงต่อประเด็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจึงเป็นความท้าทายของการสร้างความตระหนักต่อปัญหา
ให้ผู้นำองค์กรและหน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาลเพื่อรับเป็นนโยบายและถ่ายทอดและแปลงสู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ที่สำคัญคือการใช้กลไก อสม. ให้เป็นภาคีร่วมปฏิบัติและเฝ้าระวังให้เกิดประสิทธิผลภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ
อย่างไรก็ดี กลไก อสม. ที่ชุมชนตำบลระแหงยังต้องการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและ
ความเข้มแข็ง รวมถึงการเสริมแรงและกระตุน้ เพือ่ ให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเข้าถึงประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ของตนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และความยากที่ท้าทายสำหรับชุมชนแห่งนี้อีกประการหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายที่ยังไม่มีแนวทางและมาตรการ
ที่ชัดเจนในการจัดการ  
ในขณะที่ชุมชนแม่ทานั้น หลังจากจบโครงการ ผลสำเร็จปรากฏเป็นที่ประจักษ์ แต่สิ่งที่ชุมชนต้องเผชิญอีกครั้ง
ต่อประเด็นเรื่องความขาดแคลนบุคลากรก็คือ การย้ายไปอยู่ที่ใหม่ของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้สถานีอนามัยเหลือ
เจ้าหน้าที่หลักเพียงคนเดียวที่ต้องรับภาระงานสุขภาพทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่และ อสม. ที่ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
มองสถานการณ์นี้เป็นเพียงอุปสรรคหนึ่งที่ต้องก้าวข้าม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เหลือเป็นกำลังหลักกลับมองว่า วิกฤตเรื่อง
บุคลากรซึ่งมาจากคนนอกเป็นประเด็นให้ชุมชนต้องช่วยคิดแก้ปัญหา ซึ่งต่อประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสาธารณะที่ชุมชน
ได้บทเรียนในการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและนำไปสู่ข้อตกลงในการส่งเด็กจากชุมชนไปเรียนต่อในสาขาสุขภาพเพื่อ
กลับมารับใช้ชุมชนบ้านเกิด (ช่วงปิดเทอม เด็กคนนี้มาช่วยงานอยู่ที่สถานีอนามัย) นอกจากนั้น ชุมชนแม่ทา มีโครงสร้าง
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ชุมชนที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งผลลัพธ์และความสำเร็จของโครงการและสิ่ง
ที่สร้างไว้ คือ แกนนำออกกำลังกาย กิจกรรมต่างๆ และผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นที่ประจักษ์ยังคงเป็นเชื้อที่จะต่อยอด
และขยายผลต่อไปได้ด้วยกลไกของชุมชนที่เข้มแข็งและการทำงานเชิงบูรณาการของชุมชนที่จะสามารถรองรับและ
สานต่อให้ต่อเนื่องต่อไปได้ อสม. เองเชื่อมั่นว่า พวกเขาทำได้โดยมีหมอคอยให้กำลังใจและสนับสนุน
ต่อเรื่องนี้นายก อบต. ได้ยืนยันถึงความต่อเนื่องของโครงการว่า ชุมชนไม่ได้มองการพัฒนาสุขภาพแยกส่วน
จากการพัฒนาด้านอื่น การพัฒนาแบบองค์รวมถือเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาคนทุกมิติหรือสุขภาวะ
จึงเป็นหัวใจสำคัญ โครงการนี้จึงเป็นกิจกรรมเสริมกับอีกหลายกิจกรรมที่หนุนเสริมกันในกระบวนการพัฒนาสุขภาพ ...
อสม. ได้รับการพัฒนาจนเก่งและมีศักยภาพในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการดูแลกันและกัน เป็น
เจ้าของชุมชนร่วมกัน ชุมชนแม่ทาได้มีพัฒนาการของการพัฒนากลไกและรูปแบบการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนไว้เป็นฐาน
ความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการจึงไม่ใช่ประเด็นกังวลของชุมชน
ประเด็นความเจริญและอิทธิพลของความทันสมัยที่เข้ามาสู่ชุมชนผ่านสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบชนบทสู่เมือง การศึกษาในโรงเรียนที่มุ่งเน้นคนเก่งมากกว่าคนดี บริโภคนิยมในรูปแบบต่างๆ
เหล่านี้ต่างหากที่เป็นประเด็นที่คนในชุมชนต่างเห็นว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนา รวมถึงการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การให้ภูมิคุ้มกันแก่คนทุกเพศทุกวัยในชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ชุมชน
กำลังเลือกใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับกระแสทุนนิยมโดยการผสมผสานลงในสถาบันต่างๆ ในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน
และในกระบวนการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
บริบทที่แตกต่างกันของสองชุมชนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการในการจัดการที่แตกต่างกัน ไม่มีสูตร
สำเร็จของการพัฒนาสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในที่นี้มีแต่ประสบการณ์การเรียนรู้และบทเรียน
ที่เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังมีบทเรียนอีกมากมายจาก
ชุมชนอื่นๆ ที่รอการเรียนรู้และเข้าใจ
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สำเนา
คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่  210 / 2553
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการถอดบทเรียนชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................
ตามที่ กลุ่มควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดทำโครงการ ถอดบทเรียนชุมชน
ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการดำเนินโครงการสำหรับเป็น
ต้นแบบในเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดทำต้นแบบชุมชนลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ มีกรอบการดำเนินงานและแนวทางการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งที่ปรึกษา ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รศ.ธราดล เก่งการพานิช
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีหน้าที่แนะนำ ให้คำปรึกษาการดำเนินงานถอดบทเรียนชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
ในจังหวัดเป้าหมาย
                       

สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553
นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
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ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
การบริโภคอาหารในแต่ละวัน ควรบริโภคให้ครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักสัดส่วน
ของการบริโภคอาหารในแต่ละวัย
อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง จัดเป็นอาหารป้องกันโรค
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน จัดเป็นอาหารให้พลังงาน
หมู่ที่ 3 ผักใบเขียว จัดเป็นอาหารป้องกันโรค
หมู่ที่ 4 ผลไม้ จัดเป็นอาหารป้องกันโรค
หมู่ที่ 5 ไขมัน น้ำมันจากพืช และสัตว์ กะทิ เนยเทียม จัดเป็นอาหารที่ให้พลังงาน
โภชนบัญญัติ 9 ประการ : ข้อปฏิบัติการกินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ
กินปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ธงโภชนาการ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยอธิบายปริมาณของอาหารทีค่ วรกินในแต่ละวันเพือ่ ให้ได้สารอาหารต่างๆ ตาม
ข้อกำหนดปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปี ขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
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ปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคตามธงโภชนาการต่อวัน การบริโภคอาหารที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
ขึ้นอยู่กับจำนวนพลังงานที่ต้องใช้ในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังงานในร่างกาย และสุขภาพที่ดีของคนไทย
เพื่อความสะดวกในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยพิจารณาจากจำนวนพลังงานที่ต้อง
ใช้ว่าอยู่ในจำนวนใกล้เคียงกับระดับใดแล้วปรับเพิ่ม หรือลดปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับจำนวนพลังงานที่ต้องการ
ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้
- พลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี สำหรับเด็กอายุ 6 - 13 ปี หญิงวัยทำงานอายุ 25 - 60 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไป
- พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี สำหรับวัยรุ่นหญิง - ชาย อายุ 14 - 25 ปี และชายวัยทำงานอายุ 25 - 60 ปี
- พลังงาน 2,400 กิโลแคลอรี สำหรับหญิง - ชายที่ใช้พลังงานมาก เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับพลังงาน 3 ระดับ มีดังนี้
1. กลุ่มอาหารข้าว แป้งควรได้รับในปริมาณมาก เพราะให้คาร์โบไฮเดรต เพราะเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย
และควรบริโภคข้าวที่ขัดสีน้อย วันละ 8 - 12 ทัพพี
2. กลุ่มอาหารผัก ผลไม้ ควรได้รับในปริมาณรองลงมา เพื่อให้ได้รับวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยอาหาร โดยควร
บริโภคผักวันละ 4 - 6 ทัพพี ผลไม้วันละ 3 - 5 ส่วน
3. กลุ่มอาหารเนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ไข่ และนม อาหารกลุ่มนี้ให้โปรตีน ไขมัน เหล็ก และแคลเซียม ควรบริโภค
เนื้อสัตว์วันละ 6 - 12 ช้อนโต๊ะ และดื่มนมวันละ 1 - 2 แก้ว
4. น้ำมัน น้ำตาล และเกลือ บริโภคแต่น้อยเท่าที่จำเป็น
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ชนิดและปริมาณของอาหารที่คนไทยควรกินใน 1 วัน สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
โดยแบ่งตามการใช้พลังงานเป็น 3 ระดับ คือ 1,600 2,000 และ 2,400 กิโลแคลอรี
กลุ่มอาหาร

หน่วย

1,600

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
2,000

2,400

ข้าว - แป้ง

ทัพพี

8

10

12

ผัก

ทัพพี

4 (6)

5

6

ผลไม้

ส่วน

3 (4)

4

5

ช้อนกินข้าว

6

9

12

แก้ว

2 (1)

1

1

เนื้อสัตว์
นม
น้ำมัน น้ำตาล และเกลือ

ช้อนชา

กินแต่น้อย เท่าที่จำเป็น

หมายเหตุ เลขใน (  ) คือ ปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่
กลุ่มอาหารที่ให้พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
กลุ่มข้าว - แป้ง

ข้าวสุก 1 ทัพพี = เส้นก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี = ข้าวเหนียว ½½ ทัพพี = ขนมจีน 1 จับ = ขนมปัง 1 แผ่น =
บะหมี่ 1 ก้อน

กลุ่มผัก

ฟักทองสุก 1 ทัพพี = ผักคะน้าสุก 1 ทัพพี = ผักบุ้งจีนสุก 1 ทัพพี = แตงกวาดิบ ½½ ผลกลาง

กลุ่มผลไม้

1 ส่วน = เงาะ 4 ผล = ฝรั่ง ½½ ผลกลาง = มะม่วงดิบ ½½ ผล = กล้วยน้ำว้า 1 ผล = ส้มเขียวหวาน
1 ผลใหญ่ = มะละกอ หรือสับปะรด หรือแตงโม 6 - 8 ชิ้นพอคำ = ลองกอง หรือลำไย หรือ
องุ่น 6 - 8 ผล

กลุ่มเนื้อสัตว์

ปลาทู 1 ช้อนกินข้าว (½½½ ตัว ขนาดกลาง) = เนื้อหมู 1 ช้อนกินข้าว = ไข่ไก่
เต้าหู้แข็ง ½¼ ชิ้น = ถั่วเมล็ดแห้งสุก 2 ช้อนกินข้าว

กลุ่มนม

นมสด 1 แก้ว = โยเกิร์ต 1 ถ้วย = นมพร่องมันเนย 1 แก้ว

* ถ้าไม่ดื่มนม ให้กินปลาซาร์ดีน หรือปลาเล็กปลาน้อย 2 ช้อนกินข้าว หรือเต้าหู้แข็ง 1 แผ่น
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½½

ฟอง =

การออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย หมายถึง การมีกจิ กรรมเสริมจากกิจวัตรประจำวัน โดยมีการเคลือ่ นไหวของกล้ามเนือ้ และข้อต่อ
ต่างๆ ทัว่ ร่างกาย มีการสูบฉีดไหลเวียนโลหิตเพิม่ ขึน้ ทำให้สมรรถภาพการทำงานของปอดและหัวใจดีขน้ึ ช่วยลดความเครียด
ความกังวลได้ การออกกำลังกายที่เหมาะสมจะทำให้สุขภาพทั่วไป รวมทั้งการควบคุมเบาหวานดีขึ้น
หลักการสำคัญในการออกกำลังกาย
1. ประเมินภาวะสุขภาพตนเองก่อนจะเริ่มต้นออกกำลังกาย
2. เลือกกิจกรรมทีต่ นชอบและสนใจ ควรเริม่ ทีก่ จิ กรรมเบาๆ ปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ อย่างต่อเนือ่ ง และปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ
3. กิจกรรมทีน่ ยิ ม ได้แก่ การเดิน วิง่ เหยาะ เต้นรำเข้าจังหวะ ว่ายน้ำ รำมวยจีน ในรายทีม่ ขี อ้ จำกัดจากสภาพหัวใจ
หรือโรคอื่นๆ ควรออกกำลังกายชนิดเบาๆ เช่น กายบริหารในท่ายืน ท่านั่ง หรือท่านอน
4. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วางแผนการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ยืดหยุ่น
ขั้นตอนการออกกำลัง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย (Warm up phase) ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที เป็นช่วงเตรียมพร้อมของ
ร่างกายก่อนออกกำลังกาย จะใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อนการ
ออกกำลังกายจริง
ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนออกกำลังกายจริงจัง (Exercise phase) ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีขึ้นไป
เป็นขั้นตอนการออกกำลังกายจริงๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเพิ่มความอดทนแก่ร่างกาย และจะต้องทำ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนนี้ ควรเลือกใช้การเดิน ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดี
ที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการผ่อนคลาย ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อได้ออกกำลังกายตามกำหนด
ที่เหมาะสม ตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ควรจะค่อยๆ ผ่อนการออกกำลังกายลงทีละน้อย แทนการหยุดการออก
กำลังกายโดยทันที ทั้งนี้เพื่อให้เลือดที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อได้มีโอกาสกลับคืนสู่หัวใจ
5. ควรกำหนดเวลาออกกำลังกายในเวลาใกล้เคียงกันเป็นประจำ
6. ควรเริ่มต้นออกกำลังกายโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตก่อน เช่น การทำสวน การขึ้นบันได การ
ออกเดิน การเต้นรำ
7. ขณะออกกำลังกายหากรู้สึกเหนื่อยมากจนหายใจไม่ทันหรือเป็นลม แสดงว่าออกกำลังมากเกินไป จะต้อง
ลดการออกกำลังกาย
8. กรณีไม่มีพื้นที่ในการวิ่งอาจใช้เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้อช่วย ซึ่งเรียกว่า การออกกำลังที่ต้องออกแรงต้าน
(resistance  training) โดยใช้น้ำหนัก 3 - 4 กิโลกรัม บริหารกล้ามเนื้อ 8 - 10 แบบ เช่น กล้ามเนื้อแขน ไหล่ หน้าอก ขา
เป็นต้น อวัยวะแต่ละส่วนให้ออกกำลัง 10 - 15 ครั้ง ทำ 2 วันต่อสัปดาห์
9. กรณีที่ต้องการออกกำลังแบบ aerobic โดยการวิ่ง หรือขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำโดยต้องมีความหนักของการ
ออกกำลังกายปานกลางท่านต้องคำนวณหาอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย แล้วพยายามออกกำลังให้หัวใจ
เต้นอยูใ่ นเกณฑ์โดยแบ่งเป็นระดับเบา ปานกลาง และหนักโดยอาศัยอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเกณฑ์เป็นเวลา
30 นาที ออกกำลังกายต่อเนื่องสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาที
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10. ควรมีการทรงตัวที่ดีในขณะออกกำลังกาย
11. ควรออกกำลังกายในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนหรืออบอ้าวมากเกินไป เพราะในที่อากาศร้อน อบอ้าว
หรือมีแดดจัดจะทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไป
12. ไม่ควรออกกำลังกายในกรณีต่อไปนี้
- อ่อนเพลียมากหรือเป็นไข้
- หลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ
- แพทย์สั่งห้ามออกกำลังกาย
การออกกำลังกายแบบแอโรบิก
การออกกำลังกายแบบแอโรบิก หมายถึง การออกกำลังกายที่เป็นการลำเลียงออกซิเจนเพื่อใช้ในขบวนการทำงาน
ร่างกายที่กระทำติดต่อกันนานพอที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ ซึ่งมีผล
ทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในร่างกาย เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงาน ออกกำลังกายด้วยความหนักปานกลาง ซึง่ จะทำให้
สามารถออกกำลังกายอยู่ได้นานพอสมควรก่อนที่จะเหนื่อยอ่อนและหมดแรง
รูปแบบ
  การเดิน

ข้อปฏิบัติ

ข้อแนะนำ

1. ควรเดินทุกวัน หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ
1. หลีกเลีย่ งอากาศทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ ไม่ควรเดิน
ควรเดินวันเว้นวัน
บริเวณที่มีการจราจรมากหรือบริเวณที่
2. เดินติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 20
อากาศมีมลพิษหรือในบริเวณที่อาจจะ
นาที แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น
ทำให้เกิดอันตรายได้
3. ควรเดินเร็ว เดินโดยการใช้ปลายเท้า
2. สวมรองเท้าที่สบายและหุ้มห่อเท้าได้ดี
ถีบออกและแกว่งแขนได้ตามสบาย
รองเท้าที่ใช้ควรจะมีส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
อย่าเดินทอดน่อง เดินก้าวยาวศีรษะ
และไม่ควรจะรัดนิ้วเท้า ถ้าใช้รองเท้า
ตรง ก้าวสม่ำเสมอและเป็นจังหวะ
สำหรับวิ่งได้ก็ยิ่งดี
เป็นไปตามธรรมชาติ ถ้ายังทำไม่ได้
ในระยะเริ่มเดินใหม่ๆ ควรเดินเท่าที่ท่าน
สามารถทำได้ แล้วต่อไปความยาวของ
ก้าวจะเพิ่มขึ้น และอัตราเร็วของการเดิน
ก็จะดีขึ้นเอง
4. หายใจลึกและเป็นจังหวะ ขณะเดินนั้น
ควรหายใจเป็นจังหวะตามการก้าวเดิน
เช่น หายใจเข้าขณะเดิน 3 ก้าว และ
หายใจออกขณะเดิน 4 ก้าว
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รูปแบบ

ข้อปฏิบัติ

ข้อแนะนำ

  การวิ่งเหยาะ (Jogging)

1. เริ่มด้วยการเดินวันแรกๆ เดินช้าๆ
1. บุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปี หรือมีน้ำหนัก
สบายๆ หลังจากนั้นค่อยๆ เพิ่ม
มาก อาจทำให้เกิดอาการปวดเข่า
ความเร็วขึ้น จนสามารถเดินเร็วๆ
ปวดเท้าหรือปวดหลังได้ ดังนั้นจึงควร
ได้ติดต่อกันนาน 10 นาที
ระมัดระวัง และอย่าวิง่ เกินความสามารถ
2. เริ่มวิ่งเหยาะสลับเดินอย่างละ 4 - 5
2. รองเท้าที่ใช้วิ่งควรมีลักษณะเหมาะสม
ก้าว ทำวันละ 10 นาทีอีกเช่นกัน
กับเท้าเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ
ไม่ควรทำให้เหนื่อยเกินกว่าหอบเล็กน้อย
ควรเป็นรองเท้าผ้าใบชนิดผูกเชือกนุ่ม
ค่อยๆ ลดการเดิน เพิ่มการวิ่งจนกระทั่ง
และบริเวณหัวรองเท้าหลวม
วิ่งได้ติดต่อกันตลอด 10 - 15 นาที
3. เมื่อวิ่งติดต่อกันได้วันละ 10 - 15 นาที
แล้วให้ทำเช่นนี้เรื่อยไป

  การบริหารร่างกาย
  ประกอบเสียงเพลง

1. การย่อเข่า ยืนข้างหลังเก้าอี้ ห่าง
1. ควรระมัดระวังในการออกกำลังกาย
พอสมควรเอามือทั้งสองจับพนักเก้าอี้
เพราะอาจได้รับอันตรายจาก เข่า เท้า
ย่อเข่าลงช้าๆ พร้อมกับเขย่งส้นเท้าขึ้น
และข้อเท้าได้
เล็กน้อย จนกระทั่งก้นนั่งอยู่บนส้นเท้า
นับ 1, 2, 3 ช้าๆ ค่อยๆ เหยียดขายกตัว
กลับขึ้นสู่ท่ายืน ทำซ้ำ 6 - 12 ครั้ง
2. การไกวขา ยืนเกาะเก้าอี้เอียงตัวทางขวา
เล็กน้อยแล้วยกขาซ้ายชี้ออกไปข้างๆ
ให้สูงจากพื้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ค่อยลดลงกลับที่เก่า ทำเช่นเดียวกัน
ด้วยขาขวา ทำข้างละ 6 - 12 ครั้ง
3. การบิดตัว ยืนเหยียดขาตรง ยกแขน
ทั้งสองขึ้นขนาบกับพื้น บิดตัวไปทาง
ซ้ายซ้ำๆ จนสุดแล้วบิดกลับและเลยไป
ทางขวาจนสุด ทำ 6 - 12 ครั้ง
4. การเอนตัว ยกแขนทั้งสองขึ้นไปเหนือ
ศีรษะ ค่อยๆ เอนตัวไปทางซ้ายแล้ว
เอนกลับและเลยไปทางขวา ทำ
6 - 12 ครั้ง
5. การไกวแขน กางแขนออกไปทั้งสองข้าง
มือกำ ควบแขนให้มือแกว่ง เป็นวงกลม
แกว่งไปข้างหน้า 6 - 12 ครั้ง ข้างหลัง
6 - 12 ครั้ง
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ข้อปฏิบัติ

ข้อแนะนำ

6. การนอนถีบจักรยาน นอนหงายบนพื้น
(ควรมีเบาะรอง) ยกเข่าทั้งสองตั้งพื้น
ถีบขาทั้งสองสลับกันคล้ายถีบจักรยาน
ขั้นต้นทำช้าๆ ก่อน เมื่อชำนาญก็ทำ
เร็วขึ้น ทำตั้งแต่ 12 ครั้งจนถึง 50 ครั้ง
7. การออกกำลังมือและข้อมือ กำมือโดย
เกร็งนิ้วให้แน่นแล้วกางนิ้วจากกันให้
เหยียดมากที่สุด คว่ำมือ งอข้อมือ
เหยียดข้อมือ อย่างเต็มที่ ทำ 6 - 12 ครั้ง
8. การออกกำลังเท้าและข้อเท้า หมุนข้อเท้า
ให้เป็นวงกลม กระดกปลายเท้าขึ้นลง
เขย่งปลายเท้า และกระดกนิ้วเท้าขึ้น
กดนิ้วเท้าลงสลับกันไป
9. การออกกำลังน่องและเท้า นั่งยองๆ
แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นยืนบนปลายเท้า
ทำ 6 - 12 ครั้ง
10. การก้าวขึ้น - ลง ใช้บันไดสูงพอประมาณ
ก้าวขึ้นลง ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ฯลฯ

  

แนวทางการออกกำลังกาย
กลุ่มบุคคล
  ผู้สูงอายุ

ข้อห้าม

คำแนะนำ

1. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่น่าสงสัย
ควรได้รับการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ก่อน
ออกกำลังกายในระยะแรกควรมีผู้ที่ดูแลและสามารถ
แก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้อยู่ด้วย
2. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักมาก เร็วมาก มีการ
เหวี่ยง การกระแทก เช่น การยกน้ำหนัก กระโดด
การวิ่งด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้หัวใจต้อง
ทำงานหนักเกินไป ทำให้ข้อเสื่อมมากขึ้นและ
กล้ามเนื้อและเอ็นฉีกขาดได้เพราะความยืดหยุ่นของ
เอ็นลดลง และกล้ามเนื้อหดตัวช้า
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1. ควรให้ทกุ ส่วนของร่างกายได้ออกกำลัง
ไม่ควรให้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึง่ เพราะ
อาจเกิดผลเสียได้

กลุ่มบุคคล

ข้อห้าม

คำแนะนำ

  ผู้ป่วย
1. ห้ามออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม เช่น ชกมวย ยูโด
  โรคเบาหวาน
ยกน้ำหนัก ดำน้ำ เป็นต้น
2. ในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานมีโรคแทรกซ้อน เช่น
- ปัญหาเส้นเลือดในลูกตา ควรงดออกกำลังกายที่มี
การกระโดดเต้น
- โรคหลอดเลือดหัวใจ ควรเลือกการออกกำลังกาย
ที่ระดับความหนักคงที่และไม่มากเกินไปจนเกิด
อาการกำเริบขึ้นได้
- โรคไต ปลายประสาทที่แขนขาอักเสบและเสีย
ความรู้สึก ควรหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักอยู่กับที่
เป็นเวลานาน
3. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาที่เท้าและขา ควร
หลีกเลี่ยงการเดิน การวิ่ง แต่ควรถีบจักรยาน
ทำกายบริหารในท่ายืนอยู่กับที่หรือว่ายน้ำแทน

1. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนควร
ปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อให้ได้โปรแกรม
การออกกำลังกายที่เหมาะสม
2. รับประทานอาหารแต่ละมื้อให้เป็นเวลา
และสม่ำเสมอ ไม่ควรออกกำลังกาย
เมื่อใกล้เวลาอาหาร
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยขึ้นใน
ช่วงเริ่มออกกำลังกายหรือเมื่อเพิ่ม
ความหนักของกิจกรรม โดยเฉพาะ
ผู้เป็นเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน
4. ไม่ฉีดอินซูลินบริเวณร่างกายที่จะต้อง
เคลื่อนไหวมาก เพราะจะทำให้อินซูลิน
ถูกดูดซึมมากและเร็วเกินไป
5. หลีกเลีย่ งการออกกำลังกายในช่วงเวลา
ที่อินซูลินมีการดูดซึมสูงสุด (ชนิด
ออกฤทธิ์สั้นภายใน 1 ชั่วโมงแรก และ
ออกฤทธิ์ปานกลางหรือยาวภายใน
2.5 ชั่วโมง หลังฉีด)
6. รับประทานอาหารพวกแป้งหรือน้ำตาล
ก่อนและระหว่างการออกกำลังกายหรือ
เล่นกีฬาที่นานเกิน 45 นาที ให้
รับประทานทุกๆ 30 - 45 นาที
7. มีความรู้เกี่ยวกับอาการน้ำตาลในเลือด
ต่ำและวิธแี ก้ไข (ดืม่ น้ำละลายผงกลูโคส
หรือน้ำหวาน)
8. ควรออกกำลังกายเป็นกลุ่มเพื่อความ
ปลอดภัยและมีคนช่วยเหลือเวลาหมดสติ

  ผู้ป่วยโรค     การออกกำลังกายแบบมีแรงกระแทรกมากๆ เช่น 1. การออกกำลังกายที่เหมาะสม ได้แก่
  ความดัน
การวิ่ง การกระโดด โดนเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มี
การเดิน การปั่นจักรยาน
  โลหิตสูง
น้ำหนักตัวมากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 2. การออกกำลังกายที่เหมาะสมควรใช้
กับกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
วิธีการเพิ่มความอดทน และมีการยึด
กล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี
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มวยไทยแอโรบิก
มวยไทยแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ที่ผสมผสานการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกกับมวยไทย เป็นการ
ออกกำลังที่มีความหนักปานกลาง โดยใช้เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 นาที
การนำศิลปะมวยไทยมาประกอบการออกกำลังนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วยังส่งผล
ให้ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ การทำงานของหัวใจ ปอด หลอดเลือดและกล้ามเนื้อร่างกายยืดหยุ่นดีขึ้น
ที่สำคัญไม่เพียงช่วยเผาผลาญไขมันแต่ยังเป็นการฝึกศิลปะป้องกันตัวอีกด้วย
1. ท่าหมัดตรง
เตรียมพร้อมด้วยท่ายืนตรง ปลายเท้าห่างกันพอประมาณ กำหมัดทั้งสองข้างไว้ระดับอกเก็บศอกชิดลำตัว
ตามองไปข้างหน้า ก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับชกมือขวาไปข้างหน้าให้แขนขนานกับพื้น เปิดส้นเท้าขวา โดยทิ้งน้ำหนักอยู่ที่
เท้าซ้าย กลับมาอยู่ในท่าเตรียม ทำซ้ำอีกข้าง หรือทำต่อเนื่องสลับซ้ายขวา
2. ท่าศอกตัด
อยู่ในท่าเตรียม กำหมัดทั้งสองข้างไว้ระดับอก จากนั้นก้าวเท้าขวาไปด้านขวาตามด้วยเหวี่ยงหมัดซ้ายให้
ข้อศอกตั้งฉากกับหมัดขวา บิดลำตัวเล็กน้อย ปิดส้นเท้าซ้าย กลับสู่ท่าเตรียม ทำซ้ำอีกข้าง
3. ท่าถีบ
กำหมัดทั้งสองข้างตั้งฉากระดับอก แนบแขนชิด
ลำตัว ตามองตรง จากนัน้ งอเข่าเล็กน้อยพร้อมเตะขาไปข้างหน้า
ให้ปลายเท้าตั้งฉากหรือเท่าที่ทำได้ ทำสลับซ้ายขวา
4. ท่าศอกเสย
ยืนหน้าตรง กำหมัดทัง้ สองข้างไว้ใต้คาง เก็บแขนชิด
ลำตัว จากนั้นก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เปิดส้นเท้าซ้ายพร้อมยก
ซอกขวาขึ้น กลับสู่ท่ายืน ทำสลับซ้ายขวา
5. ท่าตีเข่า
กำหมัดทั้งสองข้างตั้งฉากระดับอก แนบแขนชิด
ลำตัว จากนั้นยกเข่าขวาขึ้นสูง (เท่าที่ทำได้) พร้อมเอนตัวไป
ด้านหลังเล็กน้อย ทำซ้ำอีกข้าง
6. ท่าเตะ
กำหมัดทั้งสองข้างตั้งฉากระดับอก ก้าวเท้าซ้ายมา
ข้างหน้าพร้อมเตะขาขวาขึ้น หันปลายเท้าชี้มาทางซ้าย บิดตัว
เล็กน้อยทำซ้ำอีกข้าง
ข้อเสนอแนะ
- ขณะออกแรงเตะ ต่อย ไม่ควรสะบัดข้อต่อ เพราะจะ
ทำให้กระดูกข้อต่อหลวมได้
- การเปิดเพลงสนุกสนานขณะออกกำลังจะช่วยสร้าง
จังหวะในการออกท่าทางได้ดีขึ้น
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การฝึกการผ่อนคลาย
การฝึกการผ่อนคลาย หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อลดความตึงเครียดที่มีสาเหตุมาจากร่างกาย
และจิตใจ โดยการฝึกให้ผปู้ ว่ ยหรือบุคคลสามารถบังคับกล้ามเนือ้ ทีอ่ ยูใ่ ต้อำนาจจิตใจได้ ในเวลาใดก็ได้ทต่ี อ้ งการ กล่าวคือ
เป็นการฝึกเพื่อช่วยลดเฉพาะอาการที่เกิดจากความเครียดโดยไม่มุ่งแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของความเครียดนั้นๆ วิธีการฝึก
การผ่อนคลายมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การฝึกสมาธิ การสะกดจิตตนเอง การฝึกโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน
อย่างต่อเนื่อง (Progressive muscle relaxation) เป็นต้น
หลักการปฏิบัติในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในโปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนี้ มีหลักปฏิบัติดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฝึกความหนักของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ฝึกคลายกล้ามเนื้อ
ฝึกความอบอุ่นของร่างกาย
ฝึกควบคุมการทำงานของหัวใจ
ฝึกควบคุมการหายใจเข้าออก
ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง
ฝึกการบริหารศีรษะ

เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ (Breathing Exercise)
การฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ โดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณท้อง จะช่วยให้ร่างกายได้อากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้น เพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในเลือด และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อ หน้าท้อง และลำไส้ด้วย การหายใจอย่างถูกวิธี
จะทำให้หัวใจเต้นช้าลง สมองแจ่มใสเพราะได้ออกซิเจนมากขึ้นและการหายใจออกอย่างช้าๆ จะทำให้รู้สึกได้ปลดปล่อย
ความเครียดออกไปจากตัวจนหมดสิ้น
วิธีการฝึก
นั่งในท่าที่สบาย หลับตา เอามือประสานไว้บริเวณท้อง

ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมๆ กับนับ  1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ 1...2...3...4...ให้รู้สึกว่าท้องพองออก
กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะ ช้าๆ เช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้า

105

ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 อย่างช้าๆ 1...2...3...4...5...6...7...8...พยายามไล่ลมหายใจออกมา
ให้หมด สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลง ทำซ้ำอีก โดยหายใจเข้าช้าๆ กลั้นไว้ แล้วหายใจออก โดยช่วงที่หายใจออกให้นานกว่า
หายใจเข้า ควรทำติดต่อกันประมาณ 4 - 5 ครั้ง ควรฝึกทุกครั้งที่รู้สึกเครียด รู้สึกโกรธ รู้สึกไม่สบายใจ หรือฝึกทุกครั้งที่นึกได้  
ทุกครั้งที่หายใจออกให้รู้สึกว่าได้ผลักดันความเครียดออกมาด้วยจนหมด เหลือไว้แต่ความรู้สึกโล่งสบายเท่านั้น
ในแต่ละวัน ควรฝึกการหายใจที่ถูกวิธีให้ได้ประมาณ 40 ครั้ง แต่ไม่จำเป็นต้องทำติดต่อในคราวเดียวกัน ควรฝึก
อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ
เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ความเครียดมีผลทำให้กล้ามเนื้อหดตัว สังเกตได้จากอาการหน้านิ่วคิ้วขมวด กำหมัด กัดฟัน ฯลฯ การเกร็งตัว
ของกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการเจ็บปวด เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ เป็นต้น
การฝึกการคลายกล้ามเนื้อจะช่วยให้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง รู้สึกสบายตัวขึ้น และเมื่อร่างกายสบาย
จิตใจก็จะผ่อนคลายความเครียดลง ในขณะฝึก จิตใจจะจดจ่ออยู่กับการคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ทำให้ลดการคิดฟุ้งซ่าน
และวิตกกังวล จิตใจมีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
วิธีการฝึก
เลือกสถานที่ที่สงบ ปราศจากเสียงรบกวน นั่งในท่าที่สบาย คลายเสื้อผ้าให้หลวม ถอดรองเท้า หลับตา ทำใจให้ว่าง
ตั้งสมาธิอยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 10 กลุ่ม ดังนี้
1. มือและแขนขา โดยกำมือ เกร็งแขนแล้วคลาย        
2. มือและแขนซ้าย โดยทำเช่นเดียวกัน
- หน้าผาก โดยเลิกคิ้วสูงแล้วคลาย
- ขมวดคิ้วแล้วคลาย
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3. ตา แก้ม จมูก โดยหลับตาแน่น ย่นจมูก แล้วคลาย

4. ขากรรไกร ลิ้น ริมฝีปาก โดยกัดฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานปาก แล้วคลาย เม้มปากแน่น แล้วคลาย
5. คอ โดยก้มหน้าให้คางจดคอ แล้วคลาย เงยหน้าจนสุดแล้วคลาย

6. อก ไหล่ และหลัง โดยหายใจเข้าลึกๆ กลั้นไว้ แล้วคลาย ยกไหล่สูงแล้วคลาย

7. หน้าท้อง และก้น โดยแขม่วท้อง แล้วคลาย ขมิบก้นแล้วคลาย

8. เท้าและขาขวา โดยเหยียดขา งอนิ้วเท้า แล้วคลาย เหยียดขา กระดกปลายเท้า แล้วคลาย
9. เท้าและขาซ้าย โดยทำเช่นเดียวกัน
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ข้อแนะนำ
1. ระยะเวลาที่เกร็งกล้ามเนื้อ ให้น้อยกว่าระยะเวลาที่ผ่อนคลาย เช่น เกร็งกล้ามเนื้อ 3 - 5 วินาที ผ่อนคลาย
10 - 15 วินาที เป็นต้น
2. เวลากำมือ ระวังอย่าให้เล็บจิกตัวเอง

3. ควรฝึกประมาณ 8 - 12 ครั้ง เพื่อให้เกิดความชำนาญ
4. เมื่อคุ้นเคยกับการผ่อนคลายแล้ว ให้ฝึกคลายกล้ามเนื้อได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเกร็งก่อน
5. อาจเลือกคลายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาเท่านั้นก็ได้ เช่น บริเวณใบหน้า ต้นคอ หลัง ไหล่ เป็นต้น
ไม่จำเป็นต้องคลายกล้ามเนื้อทั้งตัว จะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลงและสะดวกมากขึ้น
ยืดเส้นยืดสายให้คลายเครียด
1. บริหารต้นคอ
ภาพที่ 1
พับคางแล้วก้มคอเพื่อโน้มศีรษะมาด้านหน้าบริเวณไหล่ จะรู้สึก
ผ่อนคลาย

ภาพที่ 2
หันศีรษะไปมองที่ไหล่ซ้ายและไหล่ขวา โดยคางขนานกับไหล่
ทั้งสองข้าง ทำซ้ำๆ สลับกันไป
ภาพที่ 3
เอียงศีรษะให้หูแนบหัวไหล่ข้างหนึ่ง โดยที่ไหล่อีกข้างหนึ่ง  
ยกขึ้น  
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ภาพที่ 4    
บริหารบริเวณด้านข้าง ก้มศีรษะให้ต่ำจนคางย่นเป็นสองชั้น
ค่ อ ยๆ หั น ไปมองทางขวาและทางซ้ า ย คุ ณ จะรู ้ ส ึ ก กล้ า มเนื ้ อคอ
ผ่อนคลาย หายตึง ในขณะเดียวกันให้ไหล่ลง จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อ
ผ่อนคลายมากขึ้น
2. บริหารไหล่
ภาพที่ 5
เกร็งไหล่และยกไหล่ให้สูงขึ้น แล้วค่อยๆ ปล่อยกลับลงสู่ที่เดิม
3. บริหารแขนและฝ่ามือด้านหน้า
ภาพที่ 6
ประสานนิ้วหันฝ่ามือออกด้านนอกและเหยียดแขนไปข้างหน้า
จนรู้สึกแขนและหลังตึง
4. บริหารลำตัวด้านข้าง
ภาพที่ 7
เหยียดแขนเหนือศีรษะ ใช้มือขวากุมมือซ้ายแล้วเอาตัวไปด้าน
ขวาอย่างอแขน จนรู้สึกตึงที่ต้นแขน ลำตัว และหัวไหล่ ทำแบบเดียวกัน
โดยทำสลับอีกข้างหนึ่ง
5. บริหารลำตัว
ภาพที่ 8
      ยืนกางแขนและแยกขาออกจากกัน ฝ่ามือตั้งตรง หมุนลำตัวไป
ด้านข้างอย่างช้าๆ ทำสลับกันไปเรื่อยๆ

6. บริหารในท่านั่ง
ภาพที่ 9
ยืนตรงแล้วค่อยงอเข่าลงจนมองไม่เห็นนิ้วเท้า หยุดอยู่ในท่านี้
สักครู่ แล้วยืนตรงกลับสู่ท่าเดิม
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7. บริหารน่องและบริเวณข้อพับเข่า
ภาพที่ 10
ยืนตรงแล้วยื่นเท้าข้างหนึ่งมาข้างหน้า ค่อยๆ เอนตัวไปข้างหลัง
ช้าๆ ให้ขาอีกข้างอยู่ในท่างอเข่าเล็กน้อย ขาที่ยื่นมาข้างหน้าเหยียดตรง
เท้าวางราบกับพื้น คุณจะรู้สึกตึงที่ลำตัวและข้อพับเข่าของขาที่ยื่นมา
ข้างหน้า และทำสลับข้างกัน
8. บริหารข้อเท้า

ภาพที่ 11
ยื น ตรง ยกขาข้ า งหนึ ่ ง ชี ้ ไ ปข้ า งหน้ า ยกเท้ า ให้ ส ู ง เหนื อ พื้น
ประมาณหกนิ้วตั้งเท้าให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นให้เอนมาด้านหลัง ด้านซ้าย
ด้านขวาตามลำดับ หลังจากนั้นหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมแบบทวนเข็ม
นาฬิกา และหมุนกลับแบบตามเข็มนาฬิกา ทำเช่นเดียวกันกับข้อเท้า
อีกข้างหนึ่ง

9. บริหารนิ้วเท้า
ภาพที่ 12
ยกนิ้วเท้า ยืนตรงแยกขาเล็กน้อย เขย่งเท้าจนน้ำหนักไปลงที่
นิ้วเท้า อยู่ในท่านี้สักครู่

10. หายใจลึกๆ
ภาพที่ 13
เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าค่อยๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
พร้อมกับหายใจเข้า จากนั้นค่อยๆ ผ่อนแขนลง พร้อมกับหายใจออก

11. ย่ำเท้าอยู่กับที่
ภาพที่ 14
ให้ย่ำเท้าอยู่กับที่ และแกว่งแขนเป็นจังหวะ
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การเลิกเหล้า
10 วิธีการเลิกเหล้า
1.
2.
3.
4.

ตั้งใจจริง
ตั้งเป้าว่าจะเลิกเหล้าเพื่อใคร เพราะเหตุใด
หยุดทันที เมื่อตั้งใจที่จะเลิกเหล้าก็ต้องพยายามหักห้ามใจ และหยุดดื่มทันที
ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น
- ดื่มเหล้าพร้อมกับการรับประทานอาหารหรือหมั่นดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปด้วย
- เปลี่ยนขนาดของแก้ว จากแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็ก
- ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าทดแทนไปก่อนในระยะแรก

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการดื่ม
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ช่วงเวลาหลังเลิกงาน วันเงินเดือนออก
เมื่อมีเวลาว่าง ให้ทำกิจกรรมอื่นที่สร้างสรรค์แทนการดื่มสังสรรค์
ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด
หาที่พึ่งทางใจรวมถึงหากำลังใจจากคนรอบข้าง
ปรึกษาหน่วยงานช่วยเหลือ หากไม่สามารถเลิกเหล้าด้วยตัวเองควรปรึกษาหน่วยงานช่วยเหลือดังต่อไปนี้
- สายด่วนยาเสพติด สถานธัญญรักษ์ กรมการแพทย์ โทร 1165
- สายด่วนเลิกเหล้า 02 - 379 - 1020
- โรงพยาบาลและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

เทคนิคบอกลา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เขียนเหตุผลว่าทำไมจึงควรหยุดดื่มเหล้า
ลงมือทำความตัง้ ใจ โดยกำหนดวันทีจ่ ะเริม่ หยุดดืม่ เขียนวันทีต่ ง้ั ใจจะเริม่ หยุดดืม่ ใส่กระดาษแปะไว้ทท่ี เ่ี ห็นได้ชดั
บอกความตั้งใจของคุณให้คนอื่นรับรู้ด้วย
ระหว่างที่หยุดดื่มนั้นให้หันมาดูรายการเหตุผลที่เขียนไว้ในข้อแรกบ่อยๆ
หากพลาดพลั้งเผลอดื่มในระหว่างที่งด ก็ให้ถือเป็นประสบการณ์เพื่อเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่
หลังประสบความสำเร็จในการหยุดดื่มในช่วงเวลาที่ตั้งใจไว้ ให้ต่อเวลาออกไปอีก เมื่อทำไปเรื่อยก็จะกลาย
เป็นความเคยชิน
7. หากความตั้งใจหยุดดื่มไม่สำเร็จอาจปรึกษาแพทย์
8. หลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่จะทำลายความตั้งใจของคุณ
9. เล็งเป้าหมายให้แม่นๆ และจะประสบความสำเร็จในที่สุด

การเลิกบุหรี่
เส้นทางในการเลิกบุหรี่ แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้
1. ระยะแรก (ระยะมีอาการถอนยา) ระยะขาดสารนิโคติน ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ผู้หยุดสูบมักจะผ่าน
2 สัปดาห์แรกได้แต่มีโอกาสกลับมาสูบบุหรี่อีกในสัปดาห์ที่ 3 - 4 เนื่องจากมีความเชื่อมั่นตนเองว่าคงหยุดได้อีก
ถ้าสูบอีกและผลสุดท้ายก็ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ดังนั้นคุณจะต้องรู้ตัวตลอดเวลา
2. ระยะกลาง (ระยะฝ่าฟันอุปสรรค) ระยะเลิกบุหรี่ที่ยืดเยื้อใช้เวลา 1 - 4 เดือน คุณอาจจะกลับไปสูบบุหรี่ได้อีก
ในเดือนที่ 3 - 4 เพราะฉะนั้น อย่าประมาท
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3. ระยะปลาย (ระยะคลี่คลาย) ใช้เวลา 4 เดือน - 1 ปี ระยะนี้คุณมีโอกาสกลับไปสูบได้น้อยลงสาเหตุที่กลับไปสูบ
ในระยะนี้มาจากปัญหาเรื่องงานและครอบครัว คุณต้องหาทางแก้ไขให้ได้ ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
ต้องหาผู้ให้คำปรึกษา
หลักการปฏิบัติตนเพื่อการเลิกบุหรี่
1. ขอคำปรึกษา เพื่อให้มีแนวทางในการเลิก อาจพบแพทย์หรือขอคำปรึกษาจากผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
เช่น ไปชมรมเพื่อการเลิกบุหรี่
2. หากำลังใจ บอกคนใกล้ชิด หรือบอกว่าเลิกบุหรี่ครั้งนี้เพื่อคนที่คุณรัก
3. ตั้งเป้าหลักให้แน่วแน่ การวางแผนเลิกบุหรี่ อาจกำหนดวันที่เลิก เช่น วันสำคัญต่างๆ แต่ไม่ควรห่างไกล
เกินไปเพราะอาจทำให้ความตั้งใจลดน้อยลง
4. ไม่รอช้าลงมือปฏิบัติ เตรียมตัวเพื่อการเลิกบุหรี่ ถ้าหวั่นไหวอาจใช้การบำบัดทางยาช่วย เช่น หมากฝรั่ง หรือ
ยาอมบ้วนปากเพื่อลดการอยากบุหรี่
5. ถือคำมั่นไม่หวั่นไหว แม้มีอาการไม่สุขสบาย หมั่นเตือนตนว่าจะเลิกบุหรี่ให้ได้
6. ห่างไกลสิ่งกระตุ้น ความอยากสูบ เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
7. รู้สึกเครียดควรหยุดพัก และหาทางคลายเครียด เช่น เล่นกีฬา ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง พูดคุยกับเพื่อน
8. ออกกำลังกาย ควรจัดเวลาออกกำลังกายวันละอย่างน้อย 30 นาที เพราะจะเป็นการควบคุมน้ำหนักและทำให้
สมองปลอดโปร่ง
9. ไม่ท้าทาย ไม่ควรคิดลองสูบบุหรี่ซักมวนเดียวเพราะจะทำให้หวนกลับสูบบุหรี่ได้
10. หากล้มเหลว ควรเริ่มต้นอีกครั้งอย่าท้อถอย จะพบความสำเร็จในการเลิกได้
วิธีการเผชิญกับความอยากบุหรี่
-

ถ่วงเวลาก่อนจะหยิบบุหรี่ ดูนาฬิกาเมื่อ 5 นาทีผ่านไป ความอยากจะลดลง
หายใจลึกๆ ซ้ำๆ ซัก 3 - 4 ครั้ง
ดื่มน้ำ ค่อยๆ จิบน้ำแล้วอมไว้ สักครู่ให้รู้รสน้ำแล้วค่อยๆ กลืน
เปลี่ยนอิริยาบถ เช่น ฟังเพลง ไปเดินเล่น คุยกับเพื่อน

เทคนิคง่ายๆ เพื่อการเลิกสูบบุหรี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ลงมือเลิก ด้วยความตั้งใจ
เลือกวันเลิกที่สำคัญมีความหมาย เช่น วันเกิด วันพ่อ
บอกคนใกล้ชิดให้รู้ด้วยเพื่อขอกำลังใจ
ทิ้งอุปกรณ์การสูบบุหรี่
ช่วงที่พยายามเลิกบุหรี่ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่
ปรับพฤติกรรม เช่น ออกกำลังกายแทน
ให้พิจารณาผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่
หากไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตัวเอง ต้องการคำแนะนำโทรปรึกษาได้ที่โทร. 1600
ให้ดื่มน้ำอุ่นตอนเช้า 2 แก้ว และบ่าย 2 แก้ว เพื่อขับสารนิโคตินออกจากร่างกาย
รับประทานวิตามินบีคอมเพล็กซ์เพื่อช่วยทำลายพิษของนิโคติน
รับประทานอาหารประเภทผักสด ผลไม้สด
งดอาหารรสมันจัด หวานจัด เผ็ดจัด ไม่ดื่มสุรา ชา กาแฟ ยาระงับประสาท
อาบน้ำเย็นๆ เพื่อช่วยลดความอยากบุหรี่ได้
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานถอดบทเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ถอดบทเรียน
ณ ห้องประชุมเทศบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

113

กิจกรรมถอดบทเรียน ณ ชุมชนแม่ทา
กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

114

ตัวอย่างวิธีการออกกำลังกายของพื้นที่ทั้งสองแห่ง

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดปทุมธานี

115

กิจกรรมในการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

• สนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ทัศนศึกษา
• สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน
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