
RR22R R เบาหวาน ขยายผลเบาหวาน ขยายผล::RR22R R เบาหวาน ขยายผลเบาหวาน ขยายผล::

โครงการลกไมหลนไกลตนโครงการลกไมหลนไกลตนโครงการลูกไมหลนไกลตนโครงการลูกไมหลนไกลตน

ํ ป ี ั ัอาเภอปากพล จงหวดนครนายก



ปญหาปญหา จากงานประจําจากงานประจําปญหาปญหา......จากงานประจาจากงานประจา

    ประชากร ทั้งอําเภอ เฉลี่ย ประชากร ทั้งอําเภอ เฉลี่ย 2525 000000  คนคน

2550 2551 2552 2553

    ประชากร ทงอาเภอ เฉลย ประชากร ทงอาเภอ เฉลย 2525,,000000  คนคน

ประถม
ั  ไ

พฤตกิรรม

2550 2551 2552 2553

ประถม

ศึกษา
รับจาง ไทยพวน

พฤตกรรม

การกิน



ที่มาที่มา ที่ไปที่ไป ของลกไมของลกไมทมาทมา....ทไปทไป....ของลูกไมของลูกไม

หมอไมตองทําอะไรใหยงยากหรอกหมอไมตองทําอะไรใหยงยากหรอกุุ

ลูกไมยังไงก็หลนไมไกลตนลูกไมยังไงก็หลนไมไกลตน....”  ”  

พอแมเปนเบาหวานพอแมเปนเบาหวาน......ลูกตองเปนเบาหวานลูกตองเปนเบาหวาน....? ? 

เพราะลูกไมหลนไมไกลตน เพราะลูกไมหลนไมไกลตน 

มรดกตกทอดมรดกตกทอด ไมตองมีพินัยกรรมไมตองมีพินัยกรรมมรดกตกทอดมรดกตกทอด....ไมตองมพนยกรรมไมตองมพนยกรรม

ทําอยางไรทําอยางไร ลกไมจึงจะหลนไกลตนลกไมจึงจะหลนไกลตนทาอยางไรทาอยางไร....ลกูไมจงจะหลนไกลตนลกูไมจงจะหลนไกลตน..

..ในกรณีที่พอแมเปนโรคที่ถายทอดทางกรรมพันธุในกรณีที่พอแมเปนโรคที่ถายทอดทางกรรมพันธุ



ลกไมลกไม ที่เคยเห็นที่เคยเห็นลูกไมลูกไม....ทเคยเหนทเคยเหน......

ถูกจบัแตงใหดูสวยถูกจบัแตงใหดูสวย....

สุดทายสุดทาย....ก็ลกูไมใตตนก็ลกูไมใตตน



ลกไมลกไม ที่อยากเห็นที่อยากเห็นลูกไมลูกไม....ทอยากเหนทอยากเหน......

ไมงอกเงยเปนไมงอกเงยเปน

่่

ไมเตบิโตไมเตบิโต

เปนผปวยเปนผปวย
กลุมเสี่ยงกลุมเสี่ยง

เปนผปูวยเปนผปูวย



แกปญหาแกปญหา......ศึกษาวิจัยศึกษาวิจัย

โปรแกรมลูกไมหลนไกลตน ผลลัพธผลลัพธ

ญญ

พฤตกิรรม พฤตกิรรม 3 3 ออ ดีขึ้นดีขึ้น

การดําเนินงานของ การดําเนินงานของ จนทจนท.. 

 คายลกไมหลนไกลตน 

ู

ประชา

 พฤตกรรม พฤตกรรม 3 3 ออ..ดขนดขน

ระดับน้ําตาลในเลือดระดับน้ําตาลในเลือด

ลดลงลดลง

 คายลูกไมหลนไกลตน 

(dialog,empowerment)

อาหาร

กรกลุม

เสี่ยงตอ

ิ ลดลงลดลง

คาดชันีมวลกายลดลงคาดชันีมวลกายลดลง

อาหาร

อารมณ

ออกกาํลังกาย

การเกดิ

โรคเบา
ออกกาลงกาย

การมีสวนรวมของชุมชนการมีสวนรวมของชุมชน

การติดตามดแลในชมชน  

หวาน
“ลูกไม”

อุบัติการณอุบัติการณการตดตามดูแลในชุมชน  

- สนับสนุนพฤติกรรม 3 อ. ติดตามบันทึก

ขอมูล

ุุ

โรคเบาหวานโรคเบาหวาน

ลดลงลดลงู ลดลงลดลง



เตรยีมเมล็ดเตรยีมเมล็ด......เลือกลูกไมเลือกลูกไมูู

มีกรรมพันธมีกรรมพันธ--มกรรมพนธุมกรรมพนธุ

--รอบเอวเกินรอบเอวเกิน

BMI BMI เกิน เกิน 2525--BMI BMI เกน เกน 2525

--IFGIFG

((เสีย่งอยางนอย เสีย่งอยางนอย 11  ขอขอ))((เสยงอยางนอย เสยงอยางนอย 11  ขอขอ))











ตามรอย ลกไมไกลตนตามรอย ลกไมไกลตน....ที่ปากพลีที่ปากพลี
2554

ตามรอย ลกูไมไกลตนตามรอย ลกูไมไกลตน....ทปากพลทปากพล

เปดตัวเปดตัว
ป ีป ี

2551

สรุปบทเรียนสรุปบทเรียน

พัฒนาโปรแกรมพัฒนาโปรแกรม

ติดตามเชิงคณภาพติดตามเชิงคณภาพ

2553กอรางกอราง
โครงการลูกไมโครงการลูกไม((หลนหลน))ไกลตนไกลตน ตดตามเชงคุณภาพตดตามเชงคุณภาพ

2552
แจงเกดิแจงเกดิ..
พัฒนาตอเนื่องพัฒนาตอเนื่อง....

ูู

จัดคาย ติดตามในชุมชนจัดคาย ติดตามในชุมชน

สรางตนสรางตน

RR22R R ระดับปฐมภูมิระดับปฐมภูมิ

วิจัย การวิจัย การพัฒนานวพัฒนานวตกตกรรมรรมบริการปฐมภูมิบริการปฐมภูมิ

SHA SHA ระบบสขภาพไรรอยตอระบบสขภาพไรรอยตอ
ทําวิจัย แบบทําวิจัย แบบ one group one group 

pre test post test designpre test post test design

SHA SHA ระบบสุขภาพไรรอยตอระบบสุขภาพไรรอยตอ

Seamless Healthcare :H A forumSeamless Healthcare :H A forum

วัดผลลัพธของโปรแกรมวัดผลลัพธของโปรแกรม



ความลบัสดยอด..ของลกไม
 โปรแกรมป 51 (2,000 บาท/หัว)
      2 วัน หองประชมเอกชน 2 รน วิทยากรหลักนอกพื้นที่ 

ุ ู

      2 วน หองประชุมเอกชน 2 รุน วทยากรหลกนอกพนท 

      วันที่ 1 ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพ  - ใหความรู 3 อ.

      วันที่ 2 ปรับพฤติกรรมแบงฐาน ฝก 3 อ.      วนท 2 ปรบพฤตกรรมแบงฐาน ฝก 3 อ.

  โปรแกรมป 52 (1,250 บาท/หัว)

2 วัน หองประชมเอกชน 2 รน 2 ที่ วิทยากรหลักในพื้นที่2 วน หองประชุมเอกชน 2 รุน 2 ท วทยากรหลกในพนท

วันที่ 1 ตรวจสุขภาพ/bodyscan – dialog 3 อ.

วันที่ 2 ปรับพฤติกรรมแบงฐาน empowerment 3 อ.ฤ ฐ p

  โปรแกรมป 53 (750 บาท/หัว)

1 วัน หองประชมในพื้นที่ 9 รน  วิทยากรหลักในพื้นทีุ่ ุ

roll play DM - bodyscan  -  dialog 3 อ. 

เครื่องมือเครื่องมือ....สรางอุบายสรางอุบาย....สมุดคูมือ,กระเปาผา,คูปองนวดฟรี,ใบประกาศลูกไมตนแบบ ฯลฯุุ ุ ู ู ู

ปจจัยสําคัญปจจัยสําคัญ......สรางความตระหนักในคาย-ติดตามในชุมชนตอเนื่อง..กระตุนเตือน



และแลว..ลกไมก็..หลนไกลตน..ที่ปากพลีและแลว..ลูกไมก..หลนไกลตน..ทปากพล
สถานการณโรคเบาหวานอําเภอปากพลีสถานการณโรคเบาหวานอําเภอปากพลี

70

80 7777..11

6969..55
7777..11

7474..88

รอยละรอยละ

50

60

40

50
คัดกรอง

เสี่ยง

20

30

44..77 1111..99 1313..0505
99..9797

1616..33
1010..44

ปวย

0

10 66..99
44..4646

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553



ตนไมตนไม--ลูกไม ทั้งแปลงลูกไม ทั้งแปลง

แผนภูมิ แสดงอุบัติการณและ อัตราความชุก โรคเบาหวาน อแผนภูมิ แสดงอุบัติการณและ อัตราความชุก โรคเบาหวาน อ..ปากพลี ปากพลี 

ปงบประมาณ  ปงบประมาณ  2550 2550 –– 25532553

3.5
2 96

3.2 3.4 3.4

2.5

3

2.96

1.5

2

อุบัติการณDM

0.5

1

0.3
0.55

0.36 0.33
อัตราความชุกDM

อุบัติการณจังหวัด

0

ป2550 ป2551 ป2552 ป 2553ป2550 ป2551 ป2552 ป 2553



ขยายแปลง ในชมชนขยายแปลง..ในชุมชน

สรางสราง
ยั่งยืนบรูณาการ

เครือขายเครือขาย
ยงยน

•จัดชมรมการออก
กําลังกายในชมชน

*แผน SRMชุมชน

กองทุนหลักประกัน *ใชเปนโปรแกรม
กาลงกายในชุมชน

•*ขยายผลในวัด

สรางสุขภาพ

ุ

**สรางสรางแกนนําชุมชน

ดานการเสริมพลัง

 *สรางวิทยากรสห

ตนแบบปรับตาม

บริบทพื้นที่

*ผลักดันเปน
•*พัฒนารานขนม

ออนหวาน

 สรางวทยากรสห

สาขาวิชาชีพเปน

ตนแบบ

*ผลกดนเปน

นโยบายสาธารณะ 



Protection Motivation Theory

ความนากลัว

จากสิ่งคุกคามตอสุขภาพ
Health Believe Model

สิ่งแวดลอม การพูดชักชวน
ความรุนแรงของโรค

ความเสี่ยงของตนเอง

Threat appraisal

- SE

SE

RE

สิ่งกระตุน

ใหเกิดความ

ั การรับรขอมลขาวสาร

การตอบสนอง

( ตัดสินใจแกปญหา )

RE

ปรับพฤติกรรมกลัว

ในระดับ

เหมาะสม

การรบรูขอมูลขาวสาร ( ตดสนใจแกปญหา )

กระบวนการขบคิด

ั

ปรบพฤตกรรม

เติม
ความคาดหวัง

ตอประสิทธิผล

ของตน

ความคาดหวังใน

ประสิทธิผลของ
การเรียนจากการสังเกต

+

RE
SE

SE
RE

Empowerment

ของตน

Self efficacy
การตอบสนอง

Response efficacy

บุคลิกและประสบการณ
RE

การทนรบัสถานการณ

Coping appraisal
ถอดบทเรียนเชิงทฤษฎีถอดบทเรียนเชิงทฤษฎี



ีี ั ั ถอดบทเรยนถอดบทเรยน....ขยายพนธุขยายพนธุ

ปป
           ลูกไมไกลตน...ทั้งแปลง

รูปแบบรูปแบบ
ู

กระตนเตือน ตอเนื่อง

การศึกษาเชิงคุณภาพการศึกษาเชิงคุณภาพ,,RR22RR

เครือขายเครือขาย
        กระตุนเตอน..ตอเนอง

Benchmark CUPBenchmark CUP--PCUPCU

การมีสวนรวมการมีสวนรวม
                ติดตาม..เสริมพลัง

ครอบครัวครอบครัว,,ชุมชนชุมชน,,องคกรตางๆองคกรตางๆ,,SRMSRM  

โปรแกรมโปรแกรม
           คืนขอมูล..สรางความตระหนัก

ุุ

Dialog  EmpowermentDialog  Empowerment LEANLEANDialog, EmpowermentDialog, Empowerment,,LEANLEAN




