
สรุปการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนเตรียมการ 
 จัดประชุมทีมเครือข่าย โรงพยาบาลบาเจาะ และ อสม. ในการด าเนินโครงการโครงการคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี ๒๕๖๕  วันที่ 13 มกราคม 256๕ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างแกนน าเครือข่ายในการค้นหา เพ่ือคัดกรองและค้นหาภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูงใน
กลุ่มประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 

๒. เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรู้เรื่องโรคและการดูแลตนเองที่ถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

หลักการและเหตุผล 
  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นับเป็นปัญหาการเจ็บป่วยที่ส าคัญและน ามาซึ่งความสูญเสีย
ทรัพยากรในการดูแลรักษา มีผลกระทบต่อผู้ป่วยเอง และผู้ดูแล ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในครอบครัว            
มีอาการป่วยเรื้อรังเป็นเวลานาน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ นอกจากจะเป็ นโรคที่รักษาไม่หายแล้ว             
ยังเชื่อมโยงไปสู่โรคแทรกซ้อนอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ส าหรับสาเหตุหลัก     
ที่ท าให้เกิดโรคคือ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรรมพันธุ์นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญขึ้นเรื่อยๆเมื่อมี
อายุมากขึ้น ขณะที่สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เริ่มต้นตั้งแต่ในครรภ์แม่ แม้กรรมพันธุ์จะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้           
แต่สามารถควบคุมปัจจัยเรื่องอาหารและสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้       
จากผลการวิจัยหลายเรื่องชี้ให้เห็นว่า การควบคุมอาหารอย่างดี รวมไปถึงการออกก าลังกายเป็นประจ านั้นส่งผล
โดยตรงต่อการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงทางกรรมพันธุ์
สามารถควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมไปถึงป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ 

  จากข้อมูลประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบต.บาเจาะ ปี ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องคัด
กรอง       โรคเบาหวานจ านวน ๓,๕๕๖ ราย และคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงจ านวน ๒,๗๓๕ ราย ได้รับการ
คัดกรองเบาหวานจ านวน ๓,๑๘๐คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๗๕ และได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง จ านวน 
๒,๗๐๑ คน       คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ พบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ๓๕๔ ราย  กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  
๑๕๒ราย        หากไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ การรักษา
โรคเบาหวานและ  โรคความดันโลหิตสูง โดยการให้ความส าคัญด้านการแพทย์อาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมโรค
ที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยต้องได้รับความรู้เรื่องโรค รวมไปถึงความรู้เรื่องโภชนาการและการออกก าลังกายที่ถูกต้อง  
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเบาหวาน ความดัน ซึ่งถ้าปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดตั้งแต่ระยะแรก           ก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยปราศจากโรคแทรกซ้อน จากการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา                    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามกลุ่มเสี่ยงไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากสถาณการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้ไม่สามารถติดตามลงเชิงรุกได้ 
อีกทั้งเรื่องของก าลังของผู้รับผิดชอบงาน  ที่ต้องมาท างานเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อโค
วิด-๑๙ อย่างเต็มก าลัง  



 ดังนั้นโรงพยาบาลบาเจาะ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การดูแลตระหนักตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรค จึงได้จัดท าโครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี ๒๕๖๕ ขึ้น โดยเน้นกิจกรรมคัดกรองเพ่ือให้ประชาชนได้รับการคัดกรองเฝ้าระวังโรค
และให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งรณรงค์ สร้าง
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่ดี และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการการเกิดโรคเรื้อรัง 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑.ประชากร อายุ ๓๕ ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ จ านวน ๓๕๐๐ คน  
สถานที่ด าเนินงาน 
 ชุมชนในต าบลบาเจาะ 
จะมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 
การเตรียมการ 
       ๑.ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานและจัดท าแผนการด าเนินงาน 
       ๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
       ๓. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๔. จัดท าตารางปฏิบัติงาน 
 

  การด าเนนิการ 
       ๑. คัดกรองโรคเบาหวานและความดันในกลุ่มอายุ๓๕ ปีขึ้นไป   
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเครือข่าย อสม.(อาสาใจ) หมู่ละ 2 คนเพ่ือให้แกนน าเครือข่าย
จัดการเบื้องต้นในการคัดกรองเบาหวานความดัน 

1.2 จัดกิจกรรมคัดกรองเชิงรุกในชุมชนต าบลบาเจาะเพ่ือคัดกรองและค้นหาภาวะเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 
 2. ติดตามกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยแกนน าเครือข่าย 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 
3.1 อบรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้ดูแล หรือญาติผู้ป่วยทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ านวน 30 คน  
3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมและป้องกันโรค 
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

     ๔. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชากรที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ตามเกณฑ์ 
 ๒. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีสุขภาพดีไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
 ๓.ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 



สรุปผลการด าเนินกิจกรรมคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต 

 การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเชิงรุกในชุมชน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 
หลังจากการคัดกรองอธิบายชี้แจงผลการคัดกรองให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพ่ือทราบค่าและความหมายของ
ระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตของตนเอง ได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับ
ความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดและโอกาสความเสี่ยงของตนเองและในรายที่มีค่าผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อเพ่ือการวินิจฉัยโดยแพทย์ 

 
 
 

 
 

การคัดกรองแบ่งระดับกลุ่มต่างดังนี้คือ 
 

ค่าความดันโลหิต ค่าน้ าตาลในเลือด 
ปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย ปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย 
403 78 19 399 80 21 

      

  



 มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงโดยแกนน าอสม.ภาคีเครือข่าย ให้ค าแนะน าการปฏิบัติที่ เหมาะสมกับระดับ
ความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดที่วัดได้ กลุ่มเสียงความดันโลหิต  จ านวน 78 คน สามารถควบคุม
ความดันโลหิตและค่าความดันโลหิตลดลงอยู่ในระดับปกติ จ านวน 30 คน กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตส่งพบ
แพทย์เพ่ือวินิจฉัยและแพทย์ได้ให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กลุ่มเสียงเบาหวาน จ านวน 80 คน 
สามารถควบคุมเบาหวานและค่าเบาหวานอยู่ในระดับปกติ จ านวน 22 คน กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานพบแพทย์
เพ่ือวินิจฉัยและแพทย์ได้ให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 มีผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ านวน 30 คน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่อง 3 อ. 
2 ส และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเรื่องการจัดการในกิจกรรมทางกายการออกก าลังกาย อารมณ์ อาหาร
และมีการติดตามผล น้ าหนัก รอบเอวและผลค่าน้ าตาลในเลือดโดยบุคคลในครอบครัวและแกนน า อสม.ภาคี
เครือข่าย  

 

 

เกณฑ์การประเมินผล ภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 

 

เกณฑ์ BMI อ้างอิงจาก 

(อ้างอิงจากกองออกก าลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

 

เกณฑ์การปรับเปลี่ยนในโครงการ 

ค่า สมส่วน น้ าหนักเกิน 
ท้วม  

(อ้วนระดับ 1) 

โรคอ้วน 

 

(อ้วนระดับ 2) 

โรคอ้วน
อันตราย 

(อ้วนระดับ 3) 

พอใช้ ดี ดีมาก 

BMI 18.5-22.9 23-24.9  25-29.9 มากกว่า30 BMIลดลง 

 0.2-1 

BMIลดลง 

1.1-2 

BMI
ลดลง
2.1-3 

 

 

 



เกณฑ์ FBS อ้างอิงจาก 

(อ้างอิงจากส านักควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

เกณฑ์การปรับเปลี่ยนในโครงการ 

ค่า สีขาว  

 ปกต ิ

สีเหลือง 

เสี่ยง 

สีแดง 

ป่วย 

พอใช้ ดี ดีมาก 

FBS <100 

 

100-125 > 126 FBSลดลง 
5mg/dl 

FBSลดลง
10mg/dl 

FBSลดลง
จากระดับ
เสี่ยงเป็น
ระดับปกติ 

 

เกณฑ์รอบเอว 

(อ้างอิงจากกองออกก าลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

เกณฑ์การปรับเปลี่ยนในโครงการ 

ค่า ปกติ เกินเกณฑ์ พอใช้ ดี ดีมาก 

รอบเอว   ชาย <90 ซม. 

 

>90 ซม. ลดลง 1 
ซม. 

ลดลง 2-3 

ซม. 

ลดลง≥4 
ซม. 

 

สรุปผล มีกลุ่มเสี่ยง BMI>25 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งผลให้ภาวะสุขภาพ BMI รอบเอว ลดลง 
ดังนี้คือ 

กลุ่มเสี่ยงที่มี BMI > 25  สามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและมีภาวะสุขภาพ BMI ลดลง  
 ระดับพอใช้ BMI ลดลง 0.2-1  จ านวน  3 ราย       
 ระดับดี BMI    ลดลง 1.1-2  จ านวน  6 ราย 
กลุ่มเสี่ยงที่มี BMI > 25  สามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและมีภาวะสุขภาพ รอบเอว ลดลง  
 ระดับพอใช้ รอบเอว ลดลง 1 ซม.  จ านวน  3 ราย       
 ระดับดี BMI รอบเอว ลดลง 2-3 ซม.  จ านวน  4ราย     
 ระดับดีมาก BMI รอบเอว ลดลง 4 ซม. ขึ้นไป จ านวน  1ราย 

 

 



 

                   

                                                           

                          

                    



                   

 

 

 

โอกาสพัฒนา 

ในการพัฒนาความส าเร็จตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ จะต้องสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเสี่ยงถึงอันตรายของ
โรคและผลกระทบที่อาจเกิดแก่ครอบครัว หากผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดความ
เสียหายตามมาอย่างมากมาย และท่ีส าคัญภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่/อสม. แกนน าชุมชน ต้องให้
ความส าคัญเอาใจใส่ สร้างขวัญและก าลังใจและเป็นบุคคลตัวอย่างในการสร้างสุขภาพที่ดีไร้โรค ให้ความรู้ 
สร้างความตระหนัก เรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือ  ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดัน สร้างภาคีเรือข่ายที่
เข้มแข็ง มีความรู้ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างทันท่วงที  ป้องกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานได้รับการ
ติดตาม/ประเมินภาวะสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและได้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพเพ่ือให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง   ก่อนเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง 

 

 

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


