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 กว่าจะมาเป็นหนังสือต้นแบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ด้วยตนเอง “NCDs self management Models” คณะผู้จัดทำ

ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารที่ ให้ความสำคัญ ที่ปรึกษา คอยให้  

คำแนะนำเรื่องดีๆสำหรับการถอดบทเรียนให้กับคณะทำงานของ

สำนักโรคไม่ติดต่อมาโดยตลอด ทีมถอดบทเรียนทั้ง 3 ทีม ที่ทุมเท

แรงกาย แรงใจ กลั่นกรองความรู้ ประสบการณ์ต่างๆจากผู้ที่มี  

ความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี จนสำเร็จออกมาเป็น 

“หนังสือ NCDs self management Models “ต้นแบบการจัดการ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยตนเอง” ฉบับนี้  

 

คณะผู้จัดทำ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

สำนักโรคไม่ติดต่อ 

 

ก 





คำนำ 
 

 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่

หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่าน

กระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การชี้บ่งความรู้ที่จำเป็นต้องมี 

โดยวิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ เพื่อใช้ความรู้นั้นในการ

ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร   

การสร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจาย  

ทั้งภายในและภายนอกมารวบรวมจัดทําเนื้อหาให้ตรงกับความ

ต้องการ จัดการความรู้ให้เป็นระบบ ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

ตกผลึกแล้วแบ่งปันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร

สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้รวบรวม  

องค์ความรู้ 3 เรื่อง จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่   

“เส้นทางเดินลดโรค NCDs เพื่อสุขภาพดีในสถานประกอบการ” 

“สาระดีๆจากการจัดการลดเสี่ยงโรค NCDs รายบุคคล” และ 

“กระบวนการสนับสนุนการจัดการที่มีคุณภาพในคลินิก NCD 

คุณภาพ” เพื่อให้บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ และบุคลากรอื่น  

ที่สนใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้  

มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ สามารถตอบสนองต่อ

ภารกิจขององค์กรอีกทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับขององค์กรและ

บุคคลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 
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มารู้จักกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  
  

 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัท

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ตั้งขึ้นเมื่อ   

5 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2505 ปัจจุบันมีพนักงานรวมทั้งหมด ประมาณ 

18,000 คน เป็นพนักงานประจำร้อยละ 50 และพนักงานรับเหมา

ช่วงหรือที่เรียกกันว่า Sub-contract อีก ร้อยละ 50 มีโรงงานผลิต

รถยนต์ 3 แห่ง คือ โรงงานสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตรถยนต์

ประเภทกระบะบรรทุก โรงงานเกตเวย์ ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 

อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตรถยนต์นั่งหรือ  

รถเก๋ง และโรงงานบ้านโพธิ์  อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลิตรถกระบะบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ส่งออก การทำงานทำเป็นกะ

มี 2 กะ กะกลางวันเข้างาน ตั้งแต่ 07.30 - 16.30 น. กะกลางคืน

เส้นทางเดิน ลดโรค NCDs  
เพื่อสุขภาพดีในสถานประกอบการ 

    ผู้รู้ : 1)   คุณภัฎชฎา กวีวัฒนถาวร ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  

         2)   คุณพงศธร วิไลวรรณ หัวหน้างานอาวุโสฯ   

          บริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทยจำกัด 
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เข้างานตั้งแต่ 19.30 - 04.30 น. มีสลับการเข้ากะ กะละ 2 สัปดาห์ 

หมุนเวียนกัน ส่วนพนักงานสายสำนักงานทั่วไปจะเริ่มเข้าทำงาน

เวลา 08.00 - 17.00 น.   

 

มูลเหตุจูงใจที่เริ่มมาสนใจการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 เดิมทำงานอยู่ที่ห้องพยาบาลประจำบริษัท  เริ่มมองเห็น

แนวโน้มสุขภาพของพนักงานในด้านการเสื่อมถอย สังเกตได้จาก   

ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี กอปรกับ ได้เห็นนโยบาย

ภาครัฐที่ประกาศชัดเจนว่า “ป้องกันดีกว่ารักษา” จึงเริ่มกลับมา  

ทบทวนบทบาทการทำงานของตนเองซึ่งแต่เดิมรับผิดชอบด้าน  

การให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ห้องพยาบาล ซึ่งเป็นการให้

บริการเชิงตั้งรับมากกว่าเชิงรุก 
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เรื่องเล่ากาลครั้งนั้นถึงกาลครั้งนี้  
งานดีๆเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 
ในสถานประกอบการ 
 

 ☛	 ปี พ.ศ. 2549 “เริ่มต้นค้นหาสถานะสุขภาพ” โดย

การขอความร่วมมือจากพนักงานทั่วทั้งองค์กรในการทำแบบสอบถาม 

ซึ่ งสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการออกแบบสอบถามและทำการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบบสอบถามทั้งหมดแบ่งเป็น 7 หมวด ตั้งแต่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพ สถานะทาง  

ด้านสุขภาพ ความเครียด ความปลอดภัยและสภาพการทำงานใน

สถานที่ทำงาน ความรู้ด้านสุขภาพ ความสนใจและความต้องการ

ด้านสุขภาพ และหมวดสุดท้ายก็คือข้อมูลการสูญเสียเนื่องจากการ

ดื่มสุรา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 12,000 ชุด   

เราพบว่าพนักงานมีปัญหาสุขภาพ คือ ค่าดัชนีมวลกายเกิน  

ค่ามาตรฐาน (มากกว่า 25 กก./ม2) ร้อยละ 15 มีพฤติกรรม  

สุขภาพเสี่ยง เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากถึงร้อยละ 87   

สูบบุหรี่ ร้อยละ 41 ขาดการออกกำลังกายร้อยละ 50 มีความ

สนใจ/ต้องการให้บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้ เรื่องการออกกำลังกาย ร้อยละ 80 เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ 
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ร้อยละ 64 เรื่องการควบคุมน้ำหนักและลด ละ เลิก เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ร้อยละ 50 และเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 37   

 ☛	 ปี พ.ศ. 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์  

คนไทยไร้พุง เราก็พยายามจะเลียนแบบกระทรวงทำอะไรเราจะ  

ทำตาม แต่เราใช้ Massage ว่า Smart and Slim ภายใต้  

สโลแกนว่า “ชาวโตโยต้า หุ่นดี ไม่มีพุง” โดยเริ่มต้นที่เดือน

กุมภาพันธ์ รับสมัครคน 70 คนเก็บข้อมูลได้ 35 คน ทำแบบไม่มี

ทิศทาง ไม่รู้ เป้าหมาย รายละเอียด ทำตามทฤษฎีและคู่มือ   

เริ่มตั้งแต่ รับสมัครผู้ เข้าโครงการ แล้วมีกิจกรรมชั่งน้ำหนัก   

วัดรอบเอว มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง 3 อ. ทำแค่   

3 เดือน ผลออกมาคือล้มเหลวแบบไม่เป็นท่า ตอนแรกก็เริ่มถอดใจ 

ไม่ทำดีกว่า ลองถามใจตัวเองว่าเหนื่อยไหม ตอบได้เลยว่าเหนื่อย

สุดๆ ทำงานออกแรงยกของหนักยังไม่เหนื่อยเท่า ตั้งใจเลยว่าเลิก  

ทำโครงการ หันหลังให้กับโครงการคิดว่า “โครงการใดก็ตามที่ทำ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของคนเราจะไม่ทำ เพราะการ

เปลี่ยนวิถีของชีวิตคนนั้นมันยาก เหมือนไปบังคับเขาให้เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม” รู้สึกเริ่มท้อแท้  มองไปข้างหน้าไม่เห็นความหวังเห็น  

แต่คนวิ่งหนีเราเหมือนกับกลัวอะไรสักอย่าง หลบหน้าเรา โทรไปหา  

ก็บ่ายเบี่ยงไม่รับสาย ขอพบหน้าก็มีแต่ข้ออ้างอยู่ร่ำไป ประมาณ

เดือนพฤษภาคม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์   
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ซึ่งตำแหน่งขณะนั้นของท่านคือ นักวิชาการสาธารณสุข 9   

กรมอนามัย เชิญโตโยต้าเข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง โดยสมัคร

เป็นทีมทั่วประเทศ 6 ทีม ทีมละ 6 คน ได้แก่ ทีมกรมอนามัย   

ทีม อสมท. ทีมโตโยต้า ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทีมเทศบาล

อ่างทองและทีมจากบริษัท ICC รวมทั้งบุคคลทั่วไป 30 คน รวมเป็น 

66 คน เพื่อเป็นต้นแบบไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนัก

ที่ทางกรมอนามัยและ อสมท. ร่วมกันจัดขึ้น จึงได้ออกประกาศ  

ให้กับพนักงานได้รับทราบโครงการทางอินทราเน็ต อีเมล์ถึง  

พนักงานทุกคน และติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน โดย  

คัดเลือกตัวแทนจาก 3 เขต เขตละ 2 คน คือ  โรงงานสำโรง 2 คน 

โรงงานบ้านโพธิ์ 2 คน และโรงงานเกตเวย์ 2 คน โดยมีเงื่อนไขและ

กติกาในการรับสมัครตามเอกสาร 
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 หลังจากที่คัดเลือกตัวแทน 6 คน ได้แล้วก็ได้ไปรายงานตัว

ที่ อสมท. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน เพื่อประเมินสุขภาพ เช่น   

ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว-รอบสะโพก วัดความดันโลหิตและเปอร์เซนต์

ไขมันในร่างกาย และทำพันธะสัญญาใจ เป็นการเตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนวันไปเข้าค่ายจริงที่เขาชะเมา เฮลท์รีสอร์ต จ.จันทบุรี ระหว่าง

วันที่ 29 - 30 มิถุนายนและ 1 กรกฎาคม รวมเวลาในการทำ

กิจกรรมในค่าย 3 วัน 2 คืน 

 ในช่วงที่เข้าค่ายเราได้ขอติดตามไปด้วยเพื่อสังเกตการณ์

และเก็บรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดที่กรมอนามัยจัดขึ้นตลอด   

3 วัน ทั้งภาพถ่าย ถ่ายวีดิโอ จดบันทึกว่าวิทยากรบรรยายอะไร 

กิจกรรมมีอะไร แรงจูงใจอะไรที่จะทำให้ 66 ชีวิต ที่เข้าค่ายประสบ

ความสำเร็จ เรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องเล่าคล้ายๆนิยาย เป็นตอนๆ  

เผยแพร่ทางอินทราเน็ตเป็นระยะ เพื่อให้เพื่อนพนักงานในองค์กร  

ได้รับรู้ รับทราบเกิดเป็นแรงบันดาลใจ สนใจและเชิญชวนให้กำลังใจ

คนของเรา ที่ส่งเข้าประกวดให้ลดน้ำหนักให้เยอะที่สุด เริ่มตั้งแต่

ตอนที่ 1 ประกาศตัวผู้เข้าโครงการ-แนะนำตัว พร้อมกับแรงจูงใจ 

เป้าหมายของผู้สมัคร ตอนที่ 2 วันรายงานตัว ตอนที่ 3 วันเดินทาง

เข้าค่าย  ตอนที่ 4 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่าย เป็นต้น พอพนักงานได้

อ่านก็เพลินเริ่มติดตามบทความ ซึ่งในบทความแต่ละตอนเราจะ

แทรกความรู้เข้าไปด้วยและเรามีการติดตามความก้าวหน้า การจัด
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กิจกรรมร่วมกันในการลดน้ำหนักตลอดระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่ 

การกำหนดวันออกกำลังกายร่วมกันทั้งที่บริษัทโตโยต้าเอง ซึ่งมี

สนามแบต ฟิตเนส หรือพาไปสวนลุม เพื่อให้ทั้ง 6 คนมีกิจกรรม

ร่วมกัน ช่วงนี้เริ่มมีการสอบถามเรามีทั้ง (1) เจอตัว (2) โทรหาเรา  

ถามปัญหาเรื่องการออกกำลังกาย “นี่คือจุดเริ่มต้นของการ

ประกาศตัวโครงการ Smart & Slim” อย่างเต็มรูปแบบ  

 โครงการ Smart & Slim เริ่มเป็นที่รู้จักในบริษัทมากขึ้น   

พนักงานทุกคนเริ่มสนใจและมีความหวังที่จะเข้าค่ายลดน้ำหนัก

เหมือนกับตัวแทนทั้ง 6 คนบ้าง  

 ☛	 ปี พ.ศ. 2551 เริ่มที่จะมีแรงใจในการทำโครงการ  

ตามแบบฉบับของกรมอนามัยและ อสมท. ตามเสียงเรียกร้องของ

พนักงานที่ติดตามผลงานการเผยแพร่ของเรา จึงได้รับสมัคร  

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน แต่มีพนักงาน  

เข้าร่วมจริง 382 คน โดยที่ก่อนจะเริ่มทำโครงการในครั้งนี้เราได้

ทบทวน วิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวของการดำเนินงาน  

ใน พ.ศ. 2549 ว่ามีสาเหตุหนึ่งมาจากเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  

ไม่ตรงกัน จึงทำให้การติดตามค่อนข้างยาก พนักงานขาดแรงจูงใจ

ในการทำกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการสั้นไปแค่ 3 เดือน  

ประกอบกับไม่มีการติดตามผลในช่วงการดำเนินกิจกรรม และ  

นำความรู้จากการถอดบทเรียนจากการร่วมสังเกตการณ์การเข้าค่าย
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ที่เขาชะเมาแล้วจึงวางแผนดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนที่ผ่าน

มา โดยเริ่มต้น ตั้งแต่ การทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ   

ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดรอบเอว เจาะเลือดหาค่าระดับน้ำตาล   

ไขมันคลอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ทำ Fit Test (การทดสอบ

สมรรถภาพความสมบูรณ์ทางกาย) เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้น  

ก่อนเข้าโครงการ ทั้งนี้ขยายระยะเวลาในการทำกิจกรรมจาก 3 เดือน 

เป็น 1 ปี ให้ทำปฏิญญาร่วมกัน มีติดตามผลพร้อมกับมีแพทย์  

มาให้คำปรึกษาทุกเดือน จัดอบรมเรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย

และสุขภาพจิต (อารมณ์) เป็นครั้งๆ ไปด้วย จากการเก็บข้อมูล  

ของพนักงานทุกเดือน จนสิ้นสุดโครงการยังมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งดูแล้วแนวโน้มผู้ให้ความ  

ร่วมมือและผู้มีความมุ่งมั่นดีขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2550 และเริ่มมองเห็น  

แนวโน้มสุขภาพที่ดีขึ้นจากน้ำหนักตัวที่ลดลง รอบเอวลดลง   

ความดันโลหิตลดลง   

 สำหรับเทคนิคการติดตาม ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ใช้  

หลายวิธี ซึ่งเดิม เราใช้ทาง E-mail และการโทรไปที่แผนกแล้ว   

ในปีนี้ เรายังต้องเพิ่มวิธีการติดตามให้เข้มข้นทั้งทาง E-mail 

โทรศัพท์ แล้วเรายังต้องลงทุนใช้วิธีการส่ง SMS ทำจดหมาย

รายงานผลไปถึงผู้บังคับบัญชาพร้อมแจ้งกำหนดวันนัด ให้ความ

สำคัญกับเขา กระตุ้นเขา เข้าหาตัวเขาให้มากที่สุด และทำประจำ
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สม่ำเสมอทุก 3 เดือน ใครที่น้ำหนักลดลง ความสมบูรณ์ของร่างกาย

เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มสุขภาพดีขึ้น เราก็จะมีการเสริมพลังโดยการให้

รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย 

 

ก้าวถัดไปทำอย่างไรให้โครงการยั่งยืน  
 

 เราใช้ PDCA วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งมาตลอด โดย  

เฉพาะปี พ.ศ. 2551 เราภาคภูมิใจมาก เรียกว่าเป็นปีที่จุดประกาย  

ความหวัง ความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ให้ยั่งยืนตลอดไป เพราะ  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มสุขภาพที่ดี โดยในปี พ.ศ. 2551 นั้น   

วันปิดโครงการ เราได้เรียนเชิญ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ขณะนั้น

ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย และอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ 

มาเป็นสักขีพยานในความสำเร็จโครงการของเรา  

 ☛	ปี พ.ศ. 2552 เราก็ขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการไปยัง

กลุ่มพนักงานสายงานการตลาด ซึ่งได้นวัตกรรมใหม่จากผู้เข้าร่วม

โครงการคือ “Music Video โฆษณาโครงการ” และนำมาใช้

โฆษณาภายในองค์กรอยู่จนปัจจุบันนี้  

 ☛	 ปี พ.ศ. 2553 ขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการไป  

ยังงานสายประกันคุณภาพและสนับสนุนการผลิต โดยพนักงาน  

ทุกคนในสายงานนี้จำนวน 907 คนเข้าร่วมโครงการและมาตามนัด
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โดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกฝ่าย   

ทุกแผนก ทุกหน่วยงานซึ่งมองเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม สำหรับในปีนี้ เราได้นำข้อมูลการรักษาพยาบาลมา

วิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยโรค NCDs ก่อนเข้าโครงการ เพื่อ  

เป็นฐานข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

(1 ปี) พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรค NCDs ลดลง ร้อยละ 

30 และผลจากการทำแบบสอบถามพบว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิต

ด้านสุขภาพเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ  

ในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทุกครั้งที่มาตามนัดเราจะ

มีอาหารตัวอย่างฝากกลับบ้านเพื่อให้ครอบครัวได้ชมและชิมพร้อม

กับแนะนำอาหารประเภทที่ควรเลือกรับประทานทดแทนด้วย และ

ในปีนี้นี่เองที่เราต้องเริ่มแสวงหา “ภาคีเครือข่าย” ร่วมเพื่อสนับสนุน

ให้กิจกรรมของเราดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ซึ่งก็ได้รับการสนับ

สนุนป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ ในการจัดส่ง

เจ้าหน้าที่มาสนับสนุนการติดตามผลชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว   

วัดความดันโลหิต อย่างต่อเนื่อง 

 ☛	 ปี พ.ศ. 2554 เราเปลี่ยนชื่อ โครงการ “Smart & 

Slim” เป็น “Bye Bye Lifestyle Disease – บอกลาโรควิถี

ชีวิต” มูลเหตุจูงใจที่เปลี่ยนชื่อโครงการ เนื่องจากเราได้สูญเสีย

เพื่อนพนักงานด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 2 คนในระยะเวลา 2 เดือน
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ติดต่อกัน จึงดึงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษา

พยาบาลมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าเพื่อนพนักงานทั้ง   

2 ราย นี้ไม่ใช่คนที่มีค่า BMI เกิน (อ้วน)  แต่สาเหตุจากการเสียชีวิต

ของเขา มาจาก ความดันโลหิตสูงรายหนึ่งและอีกรายหนึ่งจาก  

ภาวะหัวใจล้มเหลว สำหรับในปีนี้เป้าหมายกลุ่มที่เข้าโครงการคือ

กลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติและมีแนวโน้มเสี่ยงสูง เช่น   

อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันและน้ำตาลในเลือดสูง จัดกิจกรรม  

เข้าค่าย (Health @ Camp) ซึ่งโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ   

ยังคงเป็นภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาชั่งน้ำหนัก   

วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต พร้อมทั้งจัดหาวิทยากรผู้ชำนาญ

ทางการแพทย์มาบรรยายเรื่องโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

จัดเจ้าหน้าที่โภชนาการมาให้ความรู้เรื่องอาหาร พร้อมกับสรรหา

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายมาบรรยายให้ความรู้  

ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  นอกจากนี้แล้วยังให้การสนับสนุนให้

บริการเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมัน ในราคาพิเศษ 

 ☛	ปี พ.ศ. 2555 เราได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ 

เป็นภาคีเครือข่าย ซึ่งนอกจากจะมีการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ตามรายละเอียดกิจกรรมเช่นปีก่อนๆแล้ว เรายังได้รับสิทธิพิเศษ  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือด

หัวใจใน 10 ปีข้างหน้า (10-year risk) โดยใช้ Framingham risk 
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scoring พร้อมกับสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา

โครงการเฝ้าระวังติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าโครงการเป็นประจำ

ทุกเดือน  

 ☛	ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  เราเริ่มมองเห็นว่า สุขภาพ

เป็นสิ่งที่เพื่อนพนักงานเริ่มรู้จักและให้ความสนใจมากขึ้น แต่ยังมี  

พนักงานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางโลก

ออนไลน์ภายในบริษัท จึงมีแนวคิดว่า พนักงานทุกคนควรมีสิทธิ

รับรู้รับทราบเรื่องของสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเป้าหมาย

สุขภาพดีถ้วนหน้า จึงเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “Bye Bye 

Lifestyle Diseases” เป็น “Good Health Good For All” 

ใช้ช่องทางการแทรกซึมการสื่อสารผ่านช่องทางกิจกรรม Sawasdee 

My Team ซึ่งเป็นกิจกรรมการสื่อสารพบปะพูดคุยผู้บริหาร  

ระดับสูงสู่พนักงาน ซึ่ง 1 ปี มี 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งเราก็ขอเข้าไป  

มีส่วนร่วม นำเสนอกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น   

จัดวิทยากรบรรยายสุขภาพเรื่องโรคต่างๆ การออกกำลังกาย   

 ☛	 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 นี้ เราก็ยังมีแผนการ  

ที่จะสร้างเครือข่ายสุขภาพโดยการสร้างแกนนำ (Health Leader) 

จากพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นแกนนำทางสุขภาพ ซึ่งในขณะนี้

อยู่ในขั้นตอนการรับสมัคร 
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สรุปสาระสำคัญการดำเนินงานและหัวใจของความสำเร็จ 
 

 การดำเนินงานที่สำเร็จมีปัจจัยที่สำคัญ คือ การใช้

กระบวนการ PDCA มีการถอดบทเรียน ติดตามประเมินผล    

ปรับพัฒนาปิด GAP และมีใจ (จริงใจ จริงจัง) โดยยึดหลักการของ

พระองค์ท่าน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ท่านผู้รู้” กล่าวไว้ว่า เข้าใจ 

คือ เข้าใจบทบาทตัวเรา  พื้นฐานพนักงาน การใช้ชีวิต เข้าถึง คือ 

เข้าถึงเขา (พนักงาน) ให้ได้  พัฒนา คือ พัฒนาโดยการวิเคราะห์  

ผลจากการดำเนินงานครั้งก่อนและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวที่เกี่ยวข้อง 

ดึงภาคีเครือข่ายมาร่วมดำเนินการในการพัฒนาตน คน และ  

พัฒนางาน และท่านผู้รู้ได้ทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่า “โครงการ  

เปรียบเสมือนลูก ต้องฟูมฟักให้เติบโต เลี้ยงดูด้วยความรัก 

โครงการจึงจะอยู่อย่างยั่งยืน”  
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สาระดีๆ จากการจัดการ 

ลดเสี่ยงโรค NCDs รายบุคคล 
 

 

ผู้รู้ : คุณเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง 

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 

 

จุดเริ่มต้นก้าวเดินเพื่อสุขภาพ 
 

 พื้นฐานเป็นคนรักสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว มีความสนใจ

เรื่องสุขภาพมาหลายปีแล้ว แต่ที่หันมาสนใจอย่างจริงจังเมื่อไป  

อบรมไมโครไบโอติก เจอคำว่า “ทุกคนตายเหมือนกัน แต่คุณอยากตาย

แบบสุขภาพดีหรือตายแบบทรมาน” พี่อยากตายแบบคนมีสุขภาพดี 

พี่คิดว่าทุกอย่างที่เรากินใส่สารเคมีหมด โดยมีประสบการณ์จาก  

น้องเขยทำสวนส้มแต่ไม่กินส้ม เพราะลูกค้าชอบกินหวานจึง  

ใส่สารเคมีเข้าไปซึ่งเป็นการทำเพื่อการค้า ฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย พอทราบว่ามี

โครงการก้าวเดินของสำนักโรคไม่ติดต่อว่าช่วยลดน้ำหนัก ก็เกิด

ความสงสัยว่าแค่การเดินจะช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างไร   

เลยขอสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งๆที่ตนเองไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของ
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การสมัครเลย คือ คนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมี BMI   

เกินค่ามาตรฐาน แต่ด้วยความสนใจจึงขอสมัครเข้าร่วม ซึ่งวันที่  

เปิดตัวโครงการคุณหมอปัญญา ไข่มุก บอกว่าแค่เดินก็ได้ประโยชน์

กับเราแล้ว แต่ทำไมจะต้องเป็นหมื่นก้าว แล้วใน 3 เดือนนี้เราจะ

เดินได้วันละหมื่นก้าวไหม นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วม

โครงการนี้ 

 

หวังอะไรจึงก้าวเดิน 
 

 คำถามแรกคือ “น้ำหนักพี่จะลงไหม” ตอนเริ่มต้นพี่ไม่ได้  

ชั่งน้ำหนัก แต่ประมาณ 57 กิโลกรัม กว่าๆ วันนี้พี่น้ำหนัก 56 

กิโลกรัม น้ำหนักลดลงมานิดหนึ่ง แต่สิ่งที่พี่ได้คือเรื่องของสุขภาพ 

สังเกตจากตอนที่พี่ไปเที่ยวกับเพื่อน ไปเดินชมธรรมชาติพี่ก็เดินไป

เรื่อย แล้วก็มีเด็กๆ ลูกของน้องที่ทำงานบอกว่า ป้าเก่งจังเลยมาถึงนี่

แล้วเหรอ ทำให้เรารู้ว่าสุขภาพเราดีขึ้น สุขภาพ นี่คือสิ่งที่ได้จาก

การเดินที่เราไปถึง 
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แรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย 
 

 ต้นแบบของพี่ในเรื่องของการออกกำลังกาย  คือ ท่านรอง

สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เพราะว่ามีช่วงหนึ่งตอนที่ท่านไม่สบาย พี่มองว่า

ท่านเป็นผู้บริหารเวลาไม่สบายสามารถลาได้ แต่ท่านยังมาทำงาน 

ไม่ลา ไม่ขาด พี่ประทับใจมาก ท่านดูแลสำนักเอดส์ ท่านจะบอกเรา

เสมอว่า “ออกกำลังกายนะ ทุกท่านต้องดูแลสุขภาพนะ” ท่านบอกว่า

ทุกวันนี้ท่านสุขภาพดีขึ้น เช้าๆ เย็นๆ ท่านออกกำลังกาย   

แรงบันดาลใจนี้ให้เรารู้สึกว่าเรามีผู้นำที่ต้องทำตาม เราทำ เราได้ 

ท่านรองเป็นต้นแบบที่พี่มองแล้วพี่ประทับใจท่านมาก 

 
เทคนิคดีๆกับการใส่ใจสุขภาพ 
 

 จากการที่ได้ฟังคุณหมอปัญญาไข่มุกมาบรรยายในวันที่

เปิดตัวโครงการทำให้รู้ว่าเราต้องเดินวันละหมื่นก้าวจึงจะดี   

มีประโยชน์กับสุขภาพ จึงบอกกับตัวเองว่า “ฉันต้องทำให้ได้   

ตั้งใจจะทำให้ได้” ที่จริงในหนึ่งวันผู้หญิงต้องเดินให้ได้ 9,000 ก้าว 

ผู้ชายต้องเดิน 10,000 ก้าว แต่ตนเองตั้งใจว่าในหนึ่งวันเรา  

จะต้องเดินให้ได้ 10,000 ก้าว แต่ก็มีบางวันที่เดินได้ 9,000 ก้าว 

บ้าง เพราะติดปัญหาเรื่องการทำงาน แต่ถ้าวันไหนมีประชุมตั้งใจ  
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จะกลับไปเดินที่กระทรวงช่วงหกโมงเย็น เดินประมาณครึ่งชั่วโมง

โดยการเดินรอบสนามฟุตบอล 1 รอบ ประมาณ 1,300 ก้าว   

ถ้าวันไหนเดินไม่ได้ตามเป้า หลังทานอาหารเย็นจะมีกิจกรรม  

หน้าทีวี จะไม่นั่งจะเดินท่านกเพนกวินโดยประมาณครึ่งชั่วโมง   

(ซึ่งท่านี้จะช่วยให้การเผาพลาญอาหารดีมาก ทำแล้วท้องแขนจะ  

ไม่ย้อย) หรือไม่ก็จะเต้นแอโรบิคแทนเพื่อให้ได้ 10,000 ก้าว   

ตามที่ตั้งใจไว้ สำหรับทุกเช้าพี่จะเล่นโยคะ ท่าไหว้พระอาทิตย์ 

และรดน้ำต้นไม้ สำหรับช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ เนื่องจากบ้าน  

อยู่ ใกล้สวนลุมพินีจึงไปเดินรอบสวนลุมพินี 1 รอบ ประมาณ   

20,000 ก้าว และที่สวนลุมพินีมีจุดสำหรับการเต้นแอโรบิค   

ช่วงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น พี่ก็จะไปเต้นกับเขา ทั้งหมดนี้คือ

กิจกรรมตลอด 3 เดือนที่ทำตามสิ่งที่ตั้งใจและต้องทำให้ได้ ไม่เคย

ท้อใจ เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการจะขึ้นลิฟต์ไปทำงาน (อยู่ชั้น 3)   

แต่ตอนนี้เดินขึ้นบันไดตลอดยกเว้นวันที่ซื้อของเยอะก็จะขึ้นลิฟต์

และจอดรถให้ไกลที่ทำงานเพื่อเดินให้มากขึ้น   

 นอกจากกิจกรรมการเดินแล้ว ทุกครั้งที่กระทรวงเราเปิด

อบรมคอร์สเรื่องอาหาร พี่ก็จะไปฟังแล้วก็นำมาปรับกับการทาน

อาหารของตนเอง ปรับวิถีชีวิตโดยการไม่กินอาหารมัน กินผัก

เยอะๆ ไปเรียนรู้แล้วก็ต้องทำ เรียนแล้วไม่ทำมันก็ไม่เกิด เราทำ

เราได้ เราอยากมีสุขภาพดีเราต้องทำเอง ทุกวันกินข้าวเย็นต้องมี
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สัดส่วนในการกิน พี่เคยเข้าคอร์สเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว เป็นการ

อบรมก่อนการเกษียณที่โรงพยาบาลมิสชั่น เขาสอนวิธีการปรุง

อาหาร เขาบอกว่าเวลาที่ผัด น้ำมันเวลาโดนความร้อนจะเป็นสารก่อ

มะเร็ง ดังนั้นควรต้มก่อนแล้วค่อยเอาน้ำมันมาราดทีหลัง ทุกวันนี้พี่

ปรับวิถีชีวิต โดยการทานข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่และสีนิล   

ทำอาหารทานเองที่บ้านโดยสลับกันทำอาหารกับลูก ซื้ออาหาร  

นอกบ้านทานน้อยมาก ไม่ทานเค็ม ไม่ใช้ผงชูรส ไม่ทานน้ำมันปาล์ม 

เวลาทำอาหารก็แค่ซีอิ๊วหรือซอสนิดหน่อย ชีวิตเรา กินอย่างไรได้

อย่างนั้น ถ้าอยากมีชีวิตดี ตายแบบสุขภาพดี มีความสุข เนื้อสัตว์

กินได้แต่ให้เลือกกิน ไม่กินเยอะ ไม่กินพวกอาหารเสริม ไม่ดื่ม  

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ดื่มกาแฟ ไม่กินขนมกรุบกรอบ   

แต่นานๆครั้ง นึกอยากกินก็กิน มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ขอชิมหน่อย 

ทุกวันพี่จะต้มชาสลับกับน้ำสมุนไพรกินที่บ้าน มีตะไคร้ ข่า ขิง 

กระชาย เป็นน้ำปรับสมดุลของร่างกาย ส่วน กระเจี๊ยบ พุทธาจีน 

เม็ดเก๋ากี้ มะตูม อัญชัน กินแล้วผิวพรรณดี ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติ  

แต่บางครั้งก็จะดื่มน้ำเย็นหากไม่มีทางเลือก 

 นอกจากนี้ในชีวิตเราบางครั้งก็ต้องเจอกับความเครียด 

เวลาที่เครียดจะปวดกระบอกตา พี่ก็จะไปเดินคลายเครียดครึ่ง

ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง เดินไปสูดอากาศ ถ้าเราสุขภาพดีก็จะออกมา

ทางหน้าตาจะสดใส  โยคะจะทำให้เราได้ฝึกสมาธิ ซึ่งสมาธิช่วยใน
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หลายๆ ด้าน ครูที่สอนโยคะจะบอกว่า ถ้าอายุมากขึ้นจะไป   

แอโรบิคไม่ได้ เข่าไม่ดี โยคะจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นการ  

นวดด้วยตัวเอง โยคะมี step ตั้งแต่ง่ายๆ ไปจนถึงท่ายาก การเรียน

โยคะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสรีระแต่ละคนและ  

ความอ่อนตัว การตั้งใจจะมีสุขภาพที่ดี ก็มีอุปสรรคบ้างเหมือนกัน 

เช่น การกินอาหารเสี่ยงบ้างในบางครั้ง หรือการนอนดึกเพื่อ  

เตรียมงานนานๆที 

 สุดท้ายพี่คิดว่า ณ วันหนึ่งชีวิตเราต้องอยู่คนเดียว 

ประกอบกับเราเป็นลูกคนโต ต้องคอยดูแลคนในครอบครัว เราจึง

ต้องมีสุขภาพดี เพื่อจะได้มีแรงทำงาน หาเงิน เลยตั้งใจว่าต้องรักษา

สุขภาพให้แข็งแรง เพราะไม่อยากเป็นภาระให้ครอบครัว 

 

เรื่องดีๆควรบอกต่อ 
 

 จริงๆอยากถ่ายทอด แต่เรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องยาก 

มันอยู่ที่ใจ ใครไม่ศรัทธาไม่อยากทำ ก็ไม่ทำ ใครสนใจก็จะทำตาม

เอง หากมีคนสนใจและมาทำตามก็จะถ่ายทอดและต่อยอดต่อไป 
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บทสรุปคนรักษ์สุขภาพ 
 

 จุดเริ่มต้นมาจากการสนใจเรื่องสุขภาพและมีโอกาสเข้า

ร่วมโครงการก้าวเดิน เนื่องจากเกิดความสงสัยว่าแค่การเดิน

สามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือ โดยมีท่านรองสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 

เป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับ

การปฏิบัติตนระหว่างที่เข้าร่วมได้แนวความคิดมาจาก อาจารย์

ปัญญา ไข่มุก หลังจากที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเดินให้

ได้วันละ 10,000 ก้าว มีการทำกิจกรรมตลอด 3 เดือน คือ การเดิน

ให้มากเมื่อมีโอกาส เช่น การเดินหลังเลิกงาน เดินรอบสนามบอล 

เดินที่สวนลุมพินีในวันเสาร์-อาทิตย์ เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 

จอดรถไกลที่ทำงานเพื่อให้ได้เดินมากขึ้น และการมีกิจกรรมหน้าทีวี 

(เดินเพนกวิน มีการเล่นโยคะ เต้นแอโรบิค) มีการปรับพฤติกรรม

เรื่องการรับประทานอาหาร โดยได้แบบอย่างมาจากการฟังการ

อบรมก่อนเกษียณเรื่องโภชนาการ (การทำอาหารสุขภาพทานเอง  

ที่บ้าน การทานข้าวกล้องผสมข้าวไรเบอร์รี่ข้าวสีนิล ปรับรสชาติ

ของอาหารไม่กินเค็ม ไม่ใช้น้ำมันปาล์ม ไม่ใช้ผงชูรสในการปรุง

อาหาร) สุดท้าย เมื่อตนเองมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงก็จะไม่เป็น

ภาระกับครอบครัว สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ “ทุกสิ่ง  

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ตั้งใจ ตั้งเป้า ทำให้ได้” 
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กระบวนการสนับสนุน 

การจัดการที่มีคุณภาพใน 

คลินิก NCD คุณภาพ 
 

ผู้รู้ : นางสนธยา ศิลป์รัศมี 

  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     รับผิดชอบงานด้านโรคไม่ติดต่อ 10 ปี 

 

1. ทำอะไรบ้าง สนับสนุนการจัดการให้  
 ในคลินิก NCD คุณภาพ 
 

 คลินิก NCD คุณภาพ มีความหมายที่หลากหลาย และยังมี

อีกความหมายคือเป็นงาน OPD ซึ่งมี 1 วันที่เป็นคลินิกพิเศษ จะให้

บริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่ของโรงพยาบาล

กาญจนดิษฐ์จะแยกออกเป็น OPD MED ในคลินิก NCD คุณภาพ 

จะมีการให้บริการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง CKD และ 

Asthma/COPD โดยมีคลินิก Warfarin และคลินิกตา รวมอยู่ด้วย 

ซึ่งใน 5 วันจะมีแพทย์เฉพาะทางประจำอยู่ในแต่ละคลินิก โดย  

จะแยกออกมาจาก OPD เป็น OPD MED  ซึ่งเปิดเฉพาะเป็น   
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one stop service ในคลินิกทั้งหมดที่กล่าวมา โรงพยาบาล  

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 20 โรงพยาบาล จะมีอยู่ประมาณ 

3-4 แห่งที่เป็น OPD MED นอกนั้นจะเปิดใน OPD ซึ่งกำหนดหนึ่ง

วันเป็นวันโรคไม่ติดต่อ เช่น วันจันทร์ให้บริการโรคความดันโลหิตสูง

ก็จะอยู่ใน OPD เหมือนกัน ก็ยังคงใช้สถานที่ให้บริการอยู่ที่เดียวกัน

ทั้งหมด แต่ของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จะแยกออกมาเป็น OPD 

MED ซึ่งแยกออกมาชัดเจนเฉพาะ ให้บริการกลุ่มโรคไม่ติดต่อ    

ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่นัด และ walk in เข้ามา  

ตามนัด  ซึ่งไม่ใช่ OPD ที่เป็นคนไข้ทั่วไป 

 การเตรียมการสนับสนุนการจัดการให้บริการในคลินิก 

NCD คุณภาพของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ คือ การให้บริการเริ่ม

แรกของคลินิกพิเศษหรือคลินิก one stop service วันจันทร์ 

อังคาร พุธ ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่วนวัน

พฤหัสบดีและวันศุกร์ จะทำงานเชิงรุก การลงชุมชน การบันทึก

ข้อมูล และเวชระเบียน  หลังจากนี้ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์มีการ

ขยายจาก 60 เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ซึ่งเป็น node 

ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีแพทย์เฉพาะมาให้บริการ  

มีการคุยปรึกษาในเรื่องของงาน เช่น เรื่องการดูแลคนไข้ การให้  

คำแนะนำแก่คนไข้  การวางแผนให้บริการคนไข้ เป็นต้น ทีมบริหาร

และทีมงานร่วมกันวางแผนให้บริการ OPD MED เริ่มแรกจะเป็น
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คลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงก่อน เนื่องจากผู้รับบริการ

มีจำนวนมาก เฉลี่ยต่อวัน 80-120 คน ทำให้บริการไม่ได้ตาม

มาตรฐาน  และบุคลากรไม่เพียงพอ จึงแยกเป็นคลินิกพิเศษส่งผล  

ให้งานบริการ และการดูแลผู้ป่วยได้มาตรฐานมากขึ้น แต่ปัญหา  

ก็ยังมีเนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่รับบริการที่ OPD ก็ยังไม่ได้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีการประชุมวางแผนการจัดบริการรูปแบบ

ใหม่ซึ่งกลายเป็น OPD MED จัดรูปแบบการบริการดังนี้ วันจันทร์   

ความดันโลหิตสูง วันอังคาร พุธ เบาหวาน อังคารบ่าย เป็น  

Warfarin วันพฤหัสบดี เป็น CKD ส่วนวันศุกร์ จะเป็น COPD / 

Asthma และคลินิกตา จะเป็น จันทร์ พุธ และศุกร์ นอกจากนี้  

ยังมีการสนับสนุน กระบวนการเชื่อมโยงชุมชน มีทีมแพทย์  

ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละ รพ.สต.เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วม    

เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. และ อสม. มีการจัดกิจกรรม เช่น การอบรม

ให้ความรู้กับ อสม. เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้

ภาษาพื้นบ้านแบบที่เข้าใจได้ง่าย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  

ยังคอยช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงานทางด่วน การส่งต่อ  

ผู้ป่วยจาก รพ.สต. มายังโรงพยาบาล ให้ได้รับความสะดวก  

มากยิ่งขึ้น  
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2. จุดแข็ง (ในแต่ละขั้นตอน อะไรที่ทำได้ เพราะเหตุใด) 
  

 ด้านบุคลากร 
 1)  ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการวางแผนนโยบายการ

ดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ให้การสนับสนุนดำเนินงาน

กิจกรรมทุกกิจกรรม ซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

ราบรื่น  

 2)  คณะทำงานหรือทีมงานที่มีความเข้มแข็งมีการประชุม

เพื่อวางแผนงานของคณะทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ทีมผู้บริหารจนถึง  

ผู้ปฏิบัติงาน มีการประชุมทุกศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มีการนำ

เสนอสรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยบริการ และ 

หาทางแก้ไขปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยมีทีมสหวิชาชีพ  

ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ มาร่วมวางแนวทาง นอกจากนี้  

คณะทำงานทุกคนมีความสนิทสนมกัน จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็น

ไปอย่างราบรื่น 

 ด้านการดำเนินงาน 
 1)  แผนและนโยบายโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จะมี

ยุทธศาสตร์ใหญ่ มีการปรับกลยุทธ์ให้การดำเนินงานบรรลุผล  

แผนยุทธศาสตร์ จะมีนโยบาย วิสัยทัศน์ และมีเป้าหมายงานที่

ชัดเจน มี goal ที่ชัดเจน โดยแผนยุทธศาสตร์นี้เป็นแผนผังใหญ่ของ
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ทั้งอำเภอ และแผนงานบรรจุทั้งหมด ที่สามารถตอบโจทย์คลินิก 

NCD คุณภาพได้ 

 2) ระบบสารสนเทศ จะใช้โปรแกรมเลิงนกทา ของ

จังหวัดยโสธร ตัวโปรแกรมนี้สามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนได้ คือ

สามารถเปิดเข้าไปใน website และสามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ ซึ่งที่

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ใช้โปรแกรมนี้ ประมาณ 4 - 5 ปี แล้ว   

ซึ่งจะไม่เหมือนโปรแกรม HosXp ใช้ระบบ internet โรงพยาบาล

จะเชื่อมโยงเครือข่าย ที่เป็น รพ.สต.ในพื้นที่ได้ สามารถดึงข้อมูล

จากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสามารถส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต. 

เครือข่ายที่รับผิดชอบได้เลยซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและเปิดดู

ข้อมูลได้เลย โปรแกรมเลิงนกทาเป็นโปรแกรมตัวเชื่อมเพราะใน  

โรงพยาบาลจะใช้โปรมแกรม HosXp ส่วน รพ.สต. จะใช้ JHCIS 

ปกติจะเชื่อมกันไม่ได้ จึงนำโปรแกรมเลิงนกทามาใช้เชื่อมโยงและ  

ดึงข้อมูล โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เป็นแห่งเดียวของจังหวัด

สุราษฎร์ธานีที่ใช้โปรแกรมนี้ 

 3) ระบบบริการ โรงพยาบาลกาญจดิษฐ์ เป็นแห่งแรก  

ที่ส่งคนไข้ไปยัง รพ.สต.ได้ 100% เป็นโรงพยาบาลนำร่องของ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการส่งต่อคนไข้ และจะมีแพทย์ลงตรวจที่ 

รพ.สต. ประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ต่อ 1 แห่ง กระจายผู้ป่วย

ลง รพ.สต. จำนวน 18 แห่ง  มากกว่า 50% ซึ่งทำให้ประชาชน  

เข้าถึงการบริการได้มากขึ้น 
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 4) กระบวนการเชื่อมโยงชุมชน มีการทำแผนร่วมกับ 

รพ.สต. แต่ละกิจกรรมเชิงลึกจะทำร่วมกับ รพ.สต. แต่โรงพยาบาล

จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องกิจกรรมกว้างๆ และการให้ความรู้ทั้งหมด 

มีทีม อสม.ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีการจัดอบรมให้ อสม. ปีละ 1 ครั้ง 

เป็นการให้ความรู้ ในเรื่องการดูแลคนไข้ ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง โดยใช้ภาษาพื้นบ้านแบบเข้าใจได้ง่าย   

มีการฝึกวิธีการวัดความดัน การเจาะเลือด และการตรวจเท้าใน

คนไข้ โดยใช้ monofilament ฝึก basic พื้นฐานให้ในเรื่องการดูแล

คนไข้นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเชื่อมโยงถึงพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ 

รพ.สต.นัดคนไข้ให้ หากมีการเจาะ Lab เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสาน

โรงพยาบาล เพื่อส่งสิ่งตรวจ โดยจะส่งชื่อมาก่อนทาง Line หรือ  

ทาง FTP จากนั้นทางโรงพยาบาลจะทำการส่งประวัติและประสาน

ห้อง Lab ให้เรียบร้อย 

 

3.  จุดอ่อน (อะไรที่ยังทำได้ไม่ดี เพราะเหตุใด) 
 

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็น  

ผู้สูงอายุ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น หรือ  

กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ 

ต้องรอให้ลูกหลานมาส่ง กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มวัยทำงานจะต้อง  
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รอวันหยุด ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ ในการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน

แต่ละครั้งใช้เวลา 1 วัน มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้  

การป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว มีการติดตาม

ผลโดย อสม. จะมีการ follow up ปีละ 1 ครั้งหรือในกลุ่มที่เสี่ยง

มากก็จะติดตามทุก 6 เดือน และมีการนัดมาเจอพูดคุยกันใน  

เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ก็จะได้รับความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเจ้าหน้าที่  

ในวันมารับบริการ 

 

4.  ข้อปรับปรุง (ถ้าจะให้ดีต้องปรับปรุงอะไร)  
 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังขาดกลุ่มเป้าหมาย  

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ให้

กลุ่มนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ก็คือการทำอย่างไรก็ได้ที่จะคนไข้หรือกลุ่มเป้าหมายที่ เข้ามา  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดความตระหนัก การเรียนรู้และนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง  

 บุคลากรที่รับผิดชอบงานคลินิก NCD คุณภาพ มีภาระ

งานหลายด้าน  มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ขาดอัตรากำลัง เช่น 

เข้าประชุม เข้าอบรม กิจกรรมงานบริการ ซักประวัติ ตรวจคนไข้ 
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และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มย่อยในคลินิก ทุกวันแต่ละคลินิก 

เป็นต้น ดั้งนั้นประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง จึงมีการจัดประชุม

ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการปรับกระบวนการให้บริการ  

และการขอบุคลากรปฏิบัติงาน คลินิก NCD คุณภาพเพิ่มเติม                   

 
5. ข้อเสนอแนะ  
 (ในภาพรวม และนำไปใช้ประยุกต์ในพื้นที่ตามบริบท) 
 

 โรงพยาบาลกาญจดิษฐ์ มีการจัดสรรงบประมาณตาม

บริบทพื้นที่โดย มีการจัดประชุมและให้ รพ.สต.เสนอแผนโครงการ

ที่จะทำใน 1 ปี ตัวอย่างเช่น สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากโรงพยาบาล  

มีอะไรบ้าง ในเรื่องการคัดกรองที่ต้องการสนับสนุนจากโรงพยาบาล

มีอะไรบ้างหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลจะให้การสนับสนุนและ

ติดตามงานเป็นระยะๆ 

 การทำงานร่วมกับเครือข่ายหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ   

จะต้องอาศัยสัมพันธภาพส่วนบุคคลหรือใช้ความอาวุโสในการพุดคุย

แก้ไขปัญหา สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง เปรียบเสมือนคนใน

ครอบครัว จะต้องยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น และสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ นอกจากนี้จะต้องให้ความช่วยเหลือ

กันในทุกหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้จะทำให้งานดำเนินงานเป็นไปตาม  

เป้าหมายและเกิดผลสำเร็จได้  
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 การปรับจัดบริการแบบคลินิกพิเศษหรือคลินิก one stop 

service เป็น OPD MED  ซึ่งมีให้บริการโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง CVD CKD และAsthma โดยมีคลินิก Warfarin และ

คลินิกตา รวมอยู่ด้วย จึงสามารถให้บริการคนไข้ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 กระบวนการคลินิก NCD คุณภาพนั้น ผู้ที่รับผิดชอบ

งานจะต้องรู้ระบบงานทั้งหมด เริ่มตั่งแต่การกำหนดทิศทางและ

นโยบาย ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระบบการบริการกระบวนการ

จัดการตนเอง  และการเชื่อมโยงชุมชน เพราะในการประเมินคลินิก 

NCD คุณภาพ ผู้ประเมินจะซักถามความเชื่อมโยงในการทำงาน เช่น 

กระบวนการหรือขั้นตอนการกำหนดทิศทางนโยบายเป็นอย่างไร   

มีการเชื่อมโยงชุมชนหรือไม่มีการใช้ข้อมูล เพื่อนำไปแก้ปัญหา

สาธารณสุขหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถประเมิน

ตามเกณฑ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 Key success ภาพรวมคลินิก NCD คุณภาพ ของ  

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ คือ การต่อยอด การดำเนินงาน NCD และ

มองว่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาปรับให้โรงพยาบาล

พัฒนาการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ให้ตรงตาม

เป้าหมายใหญ่ของโรงพยาบาล เพราะคลินิก NCD คุณภาพ   

เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการที่ไปสนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินไป

ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ทีมถอดบทเรียน   
“เส้นทางเดินลดโรค NCDs เพื่อสุขภาพดีในสถานประกอบการ” 

คุณภัฎชฎา กวีวัฒนถาวร  ผู้ช่วยผู้จัดการ  

     บริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์  

     ประเทศไทยจำกัด : ผู้รู้ 

คุณพงศธร วิไลวรรณ   หัวหน้างานอาวุโส   

     บริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์  

     ประเทศไทยจำกัด : ผู้รู้ 

คุณนิตยา  พันธุเวทย์     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Facilitator  

คุณลินดา  จำปาแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข 

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Note taker 
 

ทีมถอดบทเรียน สาระดีๆ  
จากการจัดการลดเสี่ยงโรค NCDs รายบุคคล 
คุณเพ็ญศรี  สวัสดิ์เจริญยิ่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

       สำนักโรคเอดส์ วัณโรค  

     และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : ผู้รู้ 

คุณณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Facilitator  

คุณลินดา  จำปาแก้ว    นักวิชาการสาธารณสุข  

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Note taker  
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ทีมถอดบทเรียน กระบวนการสนับสนุนการจัดการ 
ที่มีคุณภาพ ในคลินิก NCD คุณภาพ 
 

คุณสนธยา  ศิลป์รัศมี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

     โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ผู้รู้ 

คุณนพวรรณ  อัศวรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Facilitator  

คุณพัชริยา  ยิ่งอินทร์    นักวิชาการสาธารณสุข  

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Note taker 

คุณสุภาพร  พรมจีน      นักวิชาการสาธารณสุข  

     สำนักโรคไม่ติดต่อ : Note taker 
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