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โครงการลด ละ เลิกเบาหวานเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน                                                          
ปีงบประมาณ 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

อ าเภอสูงเนิน ปี 2560–2563 พบว่ามีอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่  770.06 ,  886.37,  798.85,  
663.76 และอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่  1758.08 ,  1825.08,  1573.92,  1357.05 ต่อแสน
ประชากร  โดยปี 2560-2563 ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลสูงเนิน มีจ านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จ านวน   178 , 225, 
154และ 129 ราย จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตรายใหม่ จ านวน 399, 418, 349และ250  รายตามล าดับ 

จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ป่วยรายใหม่ยังมีแนวโน้มการเกิดที่สูงต่อเนื่อง     ยังพบว่ามีจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาล หรือระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย  เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความ
รุนแรงของความเจ็บป่วย น ามาซึ่งความสูญเสียทางด้านสุขภาพ   เศรษฐกิจ   สังคม หรือปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
ตามมา ตลอดจนสร้างความยุ่งยากและซับซ้อนในการดูแลรักษามากขึ้น   

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาพดีขึ้นเน้นการมีก าลังใจ  มีเพื่อน  มีเป้าหมาย และ
มีข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับวิถีการด าเนินชีวิตตนเอง เช่น การควบคุมอาหาร  การออกก าลังกาย  ส่งเสริมคนในชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได้ ไม่ทอดทิ้งกัน   ซึ่งจะเป็นพลังบวกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับต าบลสูงเนิน     ตามนโยบาย
การปฏิรูประบบสาธารณสุข  โดยกลุ่มกัลยาณมิตร เน้นหลักความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy เป็นแนวคิดที่
กระทรวงสาธารณสุขไทยปรับใช้   ให้เข้าถึง   เข้าใจ   โต้ตอบซักถาม แลกเปลี่ยน   ตัดสินใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
สามารถบอกต่อและเป็นตัวอย่างให้กับผู้ป่วยเบาหวานคนอ่ืนๆได้      กลุ่มกัลยาณมิตรเห็นความส าคัญจึงเสนอโครงการ
เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถที่จะลด ละ 
เลิกยาเบาหวาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   สุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
 

3.วิธีด าเนินการ 
 1.ประชุมแกนน ากัลยาณมิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเนิน 
             ในฐานะพ่ีเลี้ยงเตรียมร่างจัดท าโครงการ 

2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
  ต าบลสูงเนิน 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิดHealth Literacyระหว่างกลุ่มแกนน ากัลยาณมิตร 
  กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานในเขตเทศบาลสูงเนิน รวม 50 คน เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา8.00-14.00 น. 
  เป็นเวลา 9 เดือน 
 
 
4.ด าเนินการเจาะเลือดเพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย    เพ่ือประเมินระดับน้ าตาลในเลือดที่ศูนย์กลาง 
   การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานในตลาดสูงเนิน “ร้านน๊อตกระทิสด” โดยคุณอรพินท์  
   แกนน ากลุ่มกัลยณมิตรสูงเนิน มีจิตอาสาให้บริการประชาชนและผู้ป่วยในเขตเทศบาลสูงเนิน      เพ่ือให้ 
  เข้าถึงบริการการได้อย่างสะดวก   รวดเร็วและมีการเก็บบันทึกข้อมูล  วิเคราะห์ ส่งต่อให้จนท.รพ.สูงเนิน 
  ดูแลรักษาต่อ  กรณีพบความเสี่ยงระดับน้ าตาลในเลือดสูง   
5.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวชุมชนและอสม.ประจ าชุมชน 
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6.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการและกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ร่วมกับจนท.โรงพยาบาลสูงเนิน เพ่ือให้ก าลังใจ 
7.รวบรวมข้อมูลรายบุคคล สรุปวิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน 
8.สรุปประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯรายงานเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสูงเนิน 
 

4.กลุ่มเป้าหมาย      150       คน  ประกอบด้วย 
4.1 กลุ่มผู้ป่วยเก่า        47   คน 
4.2 กลุ่มสงสัยรายใหม่        30   คน 

          4.3 กลุ่มผู้ป่วยเก่าขาดการติดต่อ             15    คน 
          4.4 กลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองรายใหม่      58    คน 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มกราคม – กันยายน 2564 (9 เดือน) 
 

6.สถานที่ด าเนินการ 
6.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     มหิดล สูงเนิน 
6.2 คลินิกสุขภาพประจ าครอบครัวโรงพยาบาลสูงเนิน (PCUรพ.สูงเนิน) 
6.3 ร้านน๊อตกระทิสด  ตลาดสดสูงเนิน 
 

7.งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นเงิน 32,040 บาท  โดยมี 
  รายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวคิด  Health  Literacy  ระหว่างกลุ่มแกนน ากัลยาณมิตร 
                กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานในเขตเทศบาลสูงเนินเดือนละ  1  ครั้ง  ช่วงเวลา 8.00-14.00 น.โดยประธาน 
                กลุ่มแกนน าเป็นผู้ให้ข้อมูล  ความรู้ สับเปลี่ยนกับแกนน าเบาหวานคนอ่ืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตัดสิน 
                ใจ และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้    ผู้รับผิดชอบกลุ่มแกนน ากัลยาณมิตร   และจนท.โรงพยาบาลสูงเนินโดย 
                มีค่าใช้จ่ายดังนี้. 

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ*50 คน*40 บาท*9 เดือน  เป็นเงิน  18,000   บาท 
 - ค่าน้ าดื่ม  5 แพคๆละ 44 บาท*9 เดือน   เป็นเงิน    1,980   บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม       เป็นเงิน    4,960   บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์    เป็นเงิน    7,100   บาท 
   (แผ่นตรวจน้ าตาล,เข็มเจาะเลือด,เครื่องวัดน้ าตาลในเลือด,เครื่องวัดความดันโลหิต,เครื่องชั่งน้ าหนัก) 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ จ านวน 30 คน   
                         (ไม่ใช้งบประมาณ) 

กิจกรรมที ่3 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลด ละ เลิก เบาหวานผ่านหอกระจายข่าวในชุมชนและอสม.  
                        (ไม่ใช้งบประมาณ) 

กิจกรรมที ่4 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานรายเก่าและรายใหม่เพ่ือให้ก าลังใจและติดตามผลการด าเนินงาน  
                        (ไม่ใช้งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิงรุก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบชุมชนออกให้ความรู้แก่ประชาชนใน 
      ชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     ตนเองให้ดีขึ้น 

          8.2 ผู้ป่วยรายเก่ามีอัตราค่าน้ าตาลสะสม (HbAIC) ดีขึ้น ร้อยละ 50 
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8.3ผู้ป่วยเบาหวาน มีอัตราการดูแลตัวเองดีขึ้น ร้อยละ 75 
 

9.ผังควบคุมก ากับงานติดตามและประเมินผล 
 

กิจกรรม 
เดือน ปี พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

มค
.64

 

กพ
.64

 
มีค

.64
 

เม
ย.

64
 

พค
.6

4 

มิย
.64

 

กค
.64

 

สค
.64

 

กย
.64

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูต้ามแนวคดิ Health  
Literacy  ระหว่างกลุ่มแกนน ากัลยาณมติรกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
เบาหวานในเขตเทศบาลสูงเนินเดอืนละ  1  ครั้ง   

         กลุ่มแกนน า
กัลยาณมิตร 

2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบักลุ่มเสี่ยงรายใหม่          กลุ่มแกนน า
กัลยาณมิตร 

3.ประชาสัมพันธ์ รณรงคล์ด ละ เลิก เบาหวานผ่านหอกระจาย
ข่าวในชุมชนและอสม. 

         กลุ่มแกนน า
กัลยาณมิตร 

4.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานรายเก่าและรายใหมเ่พื่อให้ก าลังใจ
และตดิตามผลการด าเนินงาน 

         กลุ่มแกนน า
กัลยาณมิตร 

5.กิจกรรมเชิงรุก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีรับผิดชอบชุมชน
ออกให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 

         กลุ่มแกนน า
กัลยาณมิตร 

6.นิเทศเสรมิพลังและหนุนเสรมิ          คกก.ระดับต าบล 

7.ประชุมคณะกรรมการระดับต าบล          คกก.ระดับต าบล 
8.ติดต่อประสานงาน และอื่นๆ          ทีมบริหารโครงการ 

9.สรุป รายงานผล          กลุ่มแกนน า
กัลยาณมิตร 

 
ลงชื่อ                                              ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
       (นายวีรพงษ์  ปึงทมวัฒนากูล) 

                                                        ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรสูงเนิน 
                                                            23  พฤศจิกายน  2563 

 


