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บ้านเล็กในป่าใหญ่

ทีละต้น ทีละต้น 

เมล็ดพันธุ์ใหม่ที่คนปลูกต้นไม้ฝังลงในผืนดิน

ค่อยค่อยแทงหน่อแตกยอดขึ้น

ที่ชำยป่ำใหญ่

ทีละน้อย ทีละน้อย

ต้นกล้ำแห่งอุดมกำรณ์

ถูกหล่อเลี้ยงด้วยประสบกำรณ์จำกกำรทดลองลงมือปฏิบัติ

จนวิธีคิดและวิธีท�ำ ค่อยค่อยเติบโต

ต้นไม้เริ่มสูงใหญ่

ระบัดใบ ผลิดอก ออกผล

แผ่กิ่งก้ำนเป็นร่มเงำที่อำศัยแก่ผู้คน

บนแผ่นดินปลำยด้ำมขวำน

 

ดอกผลของต้นไม้ต้นหนึ่ง กลำยเป็นหลำยเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์จำกต้นไม้ต้นหนึ่ง งอกงำมเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่ง

จำกคนปลูกต้นไม้คนหนึ่ง สู่คนปลูกต้นไม้อีกคนหนึ่ง

เมล็ดพันธุ์แห่งอุดมกำรณ์ กลำยเป็นป่ำผืนใหม่ในวันนี้ 



เมล็ดพันธุ์จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนสุขภำพชุมชน

ของคนปลูกต้นไม้ชื่อ วราวุธ สุรพฤกษ์

ต้นกล้ำแห่งอุดมกำรณ์ของระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ

District Health System (DHS)

ที่ใช้พื้นที่เป็นฐำนและมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง

ที่เคำรพในคุณค่ำของชุมชน

และเชื่อมั่นในศักยภำพของภำคีเครือข่ำยคนท�ำงำน

เพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน คือ

ควำมเข้มแข็งของประชำชนและชุมชน

ที่จะสำมำรถดูแลสุขภำวะของตนเองและคนในชุมชน

ได้อย่ำงยั่งยืน

	 	ด้วยจิตคารวะ
	 วรสิทธิ์	ศรศรีวิชัย
	 บรรณาธิการ



บทเรียนจากการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	
(District	Health	System	-	DHS)	ถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ
เพือ่บอกเล่าเร่ืองราวและประสบการณ์จากการด�าเนนิงานและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	ผ่าน
มุมมองของผู้เขียนซึ่งลงพื้นที่เพื่อท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและ
สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอใน
ฐานะวทิยากรและนกัวชิาการอสิระใน	“โครงการขบัเคล่ือนเขต
สขุภาพที	่12	โดยเครอืข่ายอ�าเภอสขุภาพทีม่ศีกัยภาพการดแูล
คณุภาพชวิีตประชาชนด้วยพหภุาคสีขุภาพ”	โดยมลูนธิสิขุภาพ
ภาคใต้	ตลอดระยะเวลา	6	ปีของการลงพ้ืนทีอ่ย่างต่อเน่ืองท�าให้
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับอ�าเภอ	 ระดับ
ต�าบล	และระดับหมู่บ้าน	เกือบทุกอ�าเภอใน	7	จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง	 จุดประกายการท�างานร่วมกันระหว่างบุคลากรด้าน
สาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุข	องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่	และภาคประชาชน	ภายใต้กระบวนการร่วมคดิ	ร่วมท�า	
ร่วมมอืกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชนตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่

หนังสือเล่มที่	2	นี้เริ่มต้นเขียนภายหลังหนังสือเล่มที่	1	
“บ้านเล็กในป่าใหญ่	 DHS	ท�าความเข้าใจระบบสุขภาพระดับ
อ�าเภอ”	เกือบ	2	ปี	โดยในเล่มที่	1	ผู้เขียนตั้งใจที่จะสื่อเนื้อหา

บอกเล่าเก้าสิบ



เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกรอบแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับ
ระบบสขุภาพระดับอ�าเภอ	ตลอดจนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
จากการน�านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จริง	 ผ่านเรื่องราวและ
ประเด็นที่น่าสนใจท่ีผู้เขียนได้รับรู้และเรียนรู้จากมุมมองของ
ผู้คนจากกว่า	300	พื้นที่ใน	35	จังหวัด	ซึ่งมากกว่า	100	พื้นที่
อยู่ใน	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	ด้วยความคาดหวังว่าหนังสือ
เล่มที	่1	จะเป็นแรงกระตุ้นแก่บคุลากรด้านสาธารณสขุและภาคี
เครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอตาม
กรอบแนวคิดของการพัฒนาสุขภาพระดับอ�าเภอและระดับ
ต�าบลอย่างแท้จรงิ	ซึง่ภายหลงัจากการเผยแพร่หนงัสอืเล่มท่ี	1	
ผูเ้ขยีนได้ทบทวนงานเขยีนของตนเองรวมทัง้รบัฟังมมุมองของ
ผู้อ่าน	 พบว่าผู้อ่านที่มิได้มีประสบการณ์การท�างานกับชุมชน
โดยตรงยังไม่สามารถมองภาพหรือจินตนาการการปฏิบัติงาน
ที่จะท�าให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่ได้	 อีกทั้งในหลายๆ	พื้นที่เริ่มมี
การพฒันากระบวนการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพระดับอ�าเภอใน
ประเด็นส�าคัญๆ	 เช่น	 การเปลี่ยนจากแนวคิด	 “ชุมชนเป็น
เจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเอง”	 ไปสู่แนวคิด	 “การร่วมคิด	
ร่วมตัดสินใจ	ร่วมท�า	ร่วมแก้ไข	ร่วมพัฒนา	และร่วมประเมิน”	
และจากแนวคิด	 “การสร้างการมีส่วนร่วมโดยบุคลากรด้าน
สาธารณสุข”	 ไปสู่แนวคิด	 “บุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าไปมี



ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน”	เป็นต้น	
จากหนังสือเล่มที่	1	บ้านเล็กในป่าใหญ่	DHS	ท�าความ

เข้าใจระบบสุขภาพระดบัอ�าเภอ	สูห่นงัสอืเล่มที	่2	ผูเ้ขยีนตัง้ใจ
ทีจ่ะถ่ายทอดเร่ืองราวการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพระดับอ�าเภอ
ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึน้	โดยใช้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพทีส่�าคญั
ของประเทศไทย	คอื	การจดัการโรคเบาหวานและโรคความดนั
โลหิตสูงเป็นประเด็นหลักในการเรียนรู ้	 ผ่านการน�าเสนอ
กระบวนการท�างาน	 การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่	 รวมท้ังมุมมอง
จากบคุลากรด้านสาธารณสขุและภาคเีครอืข่าย	ซึง่หากหนงัสอื
เล่มที่	 1	 เปรียบเสมือนภาคทฤษฎีของระบบสุขภาพระดับ
อ�าเภอ	หนังสือเล่มที	่2	นีจ้ะเป็นบทเรยีนจากภาคปฏบิตัท่ีิท�าให้
บุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข ่ายได ้ทบทวน
กระบวนการท�างานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายสุขภาพระดับ
อ�าเภอและระดับต�าบล	เพื่อเป้าหมายในการผลักดันชุมชนที่มี
ความพร้อมไปสู่ความเป็นเจ้าของปัญหาสุขภาวะของชุมชน	
และชุมชนสามารถใช้ต้นทุนทางสังคม	ศาสนา	และวัฒนธรรม
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะของตนเองได้อย่างเหมาะสม	 
แต่อย่างไรก็ตาม	 เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ยังคงอยู่ภายใต ้
หลักการด�าเนินงานแบบ	 “บ้านเล็กในป่าใหญ่	 จากประเด็น
ความร่วมมือเล็กๆ	สู่	DHS	ที่ยิ่งใหญ่”	ซึ่งจากหลักการดังกล่าว



ส่งผลให้การด�าเนินงานในแต่ละพื้นที่มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาวะ
ตามความต้องการของคนในชมุชนเป็นหลกั	ดังนัน้กระบวนการ
ด�าเนินงานและผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท่ีถูก
ถ่ายทอดลงในหนงัสอืเล่มนีจ้งึเกดิจากการน�าการเปลีย่นแปลง
เล็กๆ	 จ�านวนหลายๆ	 พื้นที่มาร ้อยเรียงให้เกิดภาพฝัน	 
ผ่านประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา	ทั้งในบทบาทพี่เลี้ยง	เพื่อน	ที่ปรึกษา	หรือครู	
ให้กับพี่ๆ	 น้องๆ	 บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่	 7	 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง	 และในบทบาทลูกหลานและเพื่อนของภาคี
เครือข่ายและภาคประชาชน	

จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า	6	ปี
จนถึงวนัน้ี	ผูเ้ขยีนเกดิความสขุใจทกุครัง้เมือ่เหน็หรอืได้ยนิข่าว
จากชุมชนถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่เริ่มเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นจากการใช้ต้นทุนทางสังคม	 วัฒนธรรม	 และ
ศาสนาเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจากความ
ร่วมมือของบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่ดูแล
ไม่ทอดทิ้งกัน	 เช่น	กระบวนการควบคุมโรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหติสงูแบบชมุชนเป็นเจ้าของกระบวนการเอง	ท�าให้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับ
น�้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้ดีกว่าการรักษาใน



โรงพยาบาลของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว	 อีกทั้งจ�านวนผู้ป่วย 
รายใหม่ในชุมชนเริ่มลดลง	 ส่งผลให้ในหลายๆ	 หมู่บ้านไม่ม ี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่	สะท้อน
ให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานของพี่น้องชาว
สาธารณสุขในพื้นที่ที่เปิดใจแสดงบทบาทพี่เลี้ยง	คืนอ�านาจใน
การจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองให้แก่ประชาชน	และปรับ
บทบาทจาก	“ท�าให้”	มาเป็น	“ท�าร่วม”	ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

แม้การเปลีย่นแปลงและบทเรยีนจากพืน้ทีต่่างๆ	จะเริม่
เกิดผลลัพธ์ความส�าเร็จที่เป ็นรูปธรรม	 แต่กระบวนการ 
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอของแต่ละพื้นที่ยังคงมี
ความเป็นปัจเจกเฉพาะพื้นที่	 ดังนั้นผู้เขียนจึงเน้นย�้าว่าเนื้อหา
ที่เล่าสู่กันฟังในหนังสือเล่มนี้อาจไม่ใช่วิธีคิดและวิธีด�าเนินการ
ที่ถูกต้องเหมาะสมทางวิชาการ	อาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่างๆ	 หรือครบถ้วนตามกรอบแนวคิดระบบสุขภาพระดับ
อ�าเภอแบบกระทรวงสาธารณสขุ	รวมถงึมไิด้ชีแ้นะสิง่ทีถ่กูต้อง
เหมาะสม	 จึงเป ็นสิทธิและหน้าที่ของผู ้อ ่านเองท่ีจะใช ้
วิจารณญาณในการศึกษา	 เรียนรู้	 และน�าไปปรับใช้อย่างมี
วิจารณญาณ

 วราวุธ	สุรพฤกษ์



กรุณาศึกษาและสังเคราะห์
วิธีคิดของผู้อื่นอย่างรอบคอบ

แต่ไม่ควรคัดลอกกระบวนการ วิธีทำ  ไปดำ เนินการ
โดยไม่ศึกษาความเหมือน ความแตกต่าง

ของสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

ควรนำ บทเรียนที่ได้ไปทบทวนร่วมกัน
กับคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ให้เกิดฉันทามติ 
ที่จะนำ บางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในพื้นที่ที่ท่านรัก 
และรักท่านเช่นกัน
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พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
กับความหมายที่ควรจะเป็น

กลไกการจัดการระบบสุขภาพในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิด
จากแนวคิดของผู้บริหาร	 ผู้รับผิดชอบงานจากกรมกองต่างๆ	
ของกระทรวงสาธารณสุข	 และนักวิชาการที่ได้มีโอกาสศึกษา
เรียนรู ้ในพื้นที่ที่ประสบความส�าเร็จทั้งในและต่างประเทศ	
ส่วนหนึ่งเกิดจากการตรวจนิเทศงานหรือรายงานผลการ
ด�าเนินงานของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายใน 
พ้ืนที่	 และมีหลายครั้งที่เกิดจากการน�านโยบายมาดัดแปลง	
ปรับปรงุ	เพิม่เตมิ	เกดิเป็นนโยบายหรอืโครงการภายใต้ชือ่ใหม่	
เพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างผลงานแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงที่สับเปล่ียนหมุนเวียนมารับต�าแหน่ง	 หรือเพื่อตอบ
สนองนโยบายทางการเมอืงของรฐับาลยคุนัน้ๆ	ภายใต้รปูแบบ
การถ่ายทอดนโยบายจากบนลงล่างหรือจากผู ้บริหารของ
กระทรวงสู่ผู้ปฏิบัติในภูมิภาค		(top-down)	ตามกระบวนการ
ที่คุ้นเคยมาต้ังแต่อดีตคือ	 “วิธีการเดียว	 สูตรส�าเร็จชุดเดียว	 
เริม่สร้างพืน้ทีต้่นแบบหรอืพืน้ทีน่�าร่อง	เร่งรดัผลติ	คร	ูก.	คร	ูข.	
ขยายการด�าเนนิงานให้ครอบคลมุ	100%	ทัว่ทัง้ประเทศในเวลา
ไม่เกินหนึ่งหรือสองปี”	 จึงหลีกไม่พ้นที่จะต้องใช้กระบวนการ	
“ครูพักลักจ�า”	 คัดลอกวิธีท�า	 ตัดปะ	 ขยายผล	 โดยมองข้าม 
ที่มาที่ไป	วิธีคิด	รวมทั้งผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะ
พื้นที่	

กลไกการจัดการระบบสุขภาพในปัจจุบันจึงแทบไม่ได้
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ออกแบบมาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคม	
ความแตกต่างของผู้คน	สังคม	วัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความแตก
ต่างหลากหลาย	ในขณะเดยีวกนัโครงการต่างๆ	จ�านวนไม่น้อย
ก็ไม่เปิดโอกาสในการคิดเพิ่ม	คิดใหม่	ท�าใหม่	เนื่องจากตัวชี้วัด
และการประเมินถูกก�าหนดมาแล้ว	

	 พ้ืนที่	 7	 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้มีการขับเคลื่อน
กลไกการจัดการระบบสุขภาพด้วยระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	
(District	Health	System	-	DHS)	มาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีจุด
เร่ิมต้นจากการรวมตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีอยาก 
ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อ 
ขบัเคล่ือนระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ	โดยมพีืน้ทีน่�าร่องจ�านวน	
15	 อ�าเภอกระจายอยู่ทั่วทั้ง	 7	 จังหวัด	 ภายใต้ความหวังที่จะ
เห็นการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ภาคี
เครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้	 เรียงล�าดับความส�าคัญ	 ค้นคิด	 
และคัดเลือกกระบวนการจัดการระบบสุขภาพในระดับอ�าเภอ
และระดับต�าบลได้มากขึ้น	 เกิดการพัฒนาจากล่างข้ึนบน	 
(bottom-up)	เพื่อเป็นคานงัดระบบจัดการสุขภาพในปัจจุบัน
ไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบโจทย์พื้นท่ีอย่างแท้จริง	 
แต่ความเป็นจริงท่ีปรากฏนั้นคงต้องยอมรับว่า	 กระบวนการ 
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 (DHS)	 ยังหนีไม่พ้น 
การถูกก�าหนดด้วยกรอบแนวคิดสั่งการแบบ	 top-down	 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ประกอบกับกระบวนทัศน์	 “การท�างาน
เพื่อประชาชน	(work	for	people)”	ที่ถูกปลูกฝังหล่อหลอม
ไว้ในตัวบุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่	 ท�าให้อดไม่ได ้
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ทีจ่ะเร่ง	ทีจ่ะคดิ	ทีจ่ะออกแบบระบบสขุภาพให้ได้ครบถ้วนและ
มีคุณภาพตามหลักวิชาการ	 โดยมุ ่งหวังให้เกิดผลส�าเร็จ 
ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 	 ท�าให ้บ ่อยครั้งที่กระบวนทัศน  ์
การท�างานเพ่ือประชาชน	 (work	 for	 people)	 ถูกตีความ 
ต่างจากนิยามที่ควรจะเป็น	 เช่น	 ในหลายๆ	 พื้นที่บุคลากร 
ด้านสาธารณสุขด�าเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสขุโดยการเชญิชวนและแนะน�าภาคเีครอืข่ายในพืน้ที่
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับแนวคิด	 การจัดการ	 และวิธีการที่มี 
การระบุไว้ตามแผนงาน	 กิจกรรม	 การด�าเนินงาน	 การวัดผล	 
ตัวชี้วัด	 และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข	 แทนท่ีจะรวบรวมภาคีเครือข่ายให้เข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล	 หาสาเหตุของปัญหาสุขภาพ 
ของประชาชนในพื้นที่	คิดวิเคราะห์	และหาวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยใช้ทุนสังคม	วัฒนธรรม	และศาสนา	 เป็นกลไกการจัดการ
โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง

“พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	 จึงเป็น
ประโยคที่หลายคนบอกเสมอว่าท�าอยู่แล้ว	 เพียงแต่อาจจะมี
ความหมายว่า	 “พื้นที่เป็นฐานด�าเนินการ	ประชาชนเป็นกลุ่ม
เป้าหมายในการด�าเนินการ”	 โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายมาร่วมกันท�างานตามแนวทางหรือนโยบาย
ที่วางไว้ก่อนหน้าแล้ว	 เมื่อกลับมาคิดทบทวนท�าให้ฉุกคิด 
ได้ว่า	 มีประโยคลักษณะนี้ไม่น้อยที่เคยถูกน�ามากล่าวอ้าง 
ในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในระบบบริการสุขภาพ	เช่น	
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“ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”	 แต่น้อยครั้งที่ผู ้ป่วยจะได้ 
แสดงความคิดหรือเลือกวันนัดหมายในการเข้ารับบริการ 
ด้านสาธารณสุข	

“ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ”	 เป็นประโยคท่ียกมา 
ล้อเลียนการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่มาสาย	 ท�าให้ประชาชน 
ต้องมาก่อน	 มิใช่เจ้าหน้าที่ต้องเห็นความจ�าเป็นในการบริการ
รับใช้ประชาชนเป็นสิ่งแรก

“การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์”	 วาทะที่
สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างมาก 
ในช่วง	4-5	ปีที่ผ่านมา	แต่กลับเลือนหายไปตามกาลเวลา

ดังนั้น	ถึงเวลาหรือยัง	ที่เราต้องเข้าใจ	“พื้นที่เป็นฐาน	
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	เสียใหม่	ให้เข้าถึงปรัชญาที่ว่า

 
“พื้นที่เป็นฐานการคิด ฐานการเรียนรู ้ เพ่ือค้นหา

หนทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาสุขภาวะและคุณภาพชีวิต จาก
ข้อมูลและสถานการณ์ที่ชุมชนนั้นๆ เผชิญอยู่”

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนสุขภาวะ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยชุมชนต้องเป็นเจ้าของ
ข้อมูลและเป็นเจ้าของกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคี
เครอืข่าย โดยมภีาครัฐและภาคเอกชนในพืน้ทีเ่ป็นพ่ีเลีย้งเสรมิ
พลังอ�านาจ และสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ ตาม
จ�าเป็น”
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การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
หรือการขอมีส่วนร่วมกับประชาชน

“การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน” 
=	ประชาชน	ร่วมรับรู้	ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมทำา	ร่วมติดตาม	ร่วมประเมิน 
ร่วมแก้ไขปรับปรุง	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมพัฒนา 

จนเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

“การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน” เป็นประโยค
คุ้นเคยของชาวสาธารณสุข	 และเป็นประโยคที่ใครต่อใคร 
มักบอกว่า “ท�าอยู่แล้ว”	เป็นประโยคที่จะขาดเสียมิได้จนต้อง
ถูกเขียนไว้ใน	หลักการ	นโยบาย	แผนงานโครงการ	ทุกระดับ

แต่เราเข้าใจและท�าได้จริงๆ	หรือไม ่?

ร่วมรับรู้

ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 ต้องมี
ประโยคทีว่่า	“เข้าไปท�าประชาคม”	เพือ่อธบิายกระบวนการที่
บุคลากรด้านสาธารณสุขท�าให้คนในชุมชน	 “ร่วมรับรู้”	 สิ่งที่
คนในชุมชนได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นสิ่งท่ี
ต้องรู้	 แต่คนในชุมชนกลับไม่มีความรู้สึกว่าเป็นปัญหาสุขภาพ
ของชมุชนเอง	แต่เหมือนกบับคุลากรสาธารณสขุก�าลงัขอความ
ร่วมมือจากชุมชน	“ร่วมรับรู้”	จะมีค่าเพียง	“ร่วมได้ฟัง”
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คนในชุมชนท่ีรักและศรัทธาในบุคลากรสาธารณสุขก็
พร้อมเสมอที่จะช่วยให้การท�างานในสิ่งที่ก�าลังเป็นปัญหาของ
เรามากกว่าเป็นปัญหาของชุมชนบรรลุความส�าเร็จ		

ในทางกลับกัน	 ถ้าคนในชุมชนรับรู้และตระหนักว่า
ปัญหาที่ได้รับฟังท่ีเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 น่าตกใจ	 หรือน่ากังวล
จนต้องหาทางแก้ไขเพื่อชุมชนเอง	จึงเรียกว่า	“การร่วมรับรู้”	 
จนเกิดความสนใจร่วม	 เพื่อช่วยกันคิด	 หรือท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ

ถ้ากระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเพียง
กระบวนการร่วมได้ยนิ	คนในชมุชนมักเกดิค�าถามในใจว่า	“แล้ว
หมออยากให้เราท�าอย่างไร”	 หรือในบางครั้งเราอาจไม่รอแม้
กระทั่งค�าถามจากคนในชุมชนแต่เร่งเสนอทางแก้ไขปัญหาให้
ชมุชนเลย	เช่น	ถ้าปัญหาของชมุชนแห่งหนึง่คอืมผีูป่้วยตดิเตยีง	
2	คนและผู้ป่วยติดบ้าน	2	คน	ค�าถามของเราคือ	“ควรลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านอย่างไรดี?”	ค�าตอบจากคนในชุมชนที่ได้รับเสมอคือ	
“เอาตามทีห่มอว่า”	เรากจ็ะตัดสนิใจทนัทว่ีา	อสม.จะช่วยงานนี้	
จะเยี่ยมใครก่อนใครหลัง	เริ่มเมื่อไหร่	โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญ
ถึงเสียงสะท้อนจากคนในชุมชน	 ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ทราบว่า	
คนไข้แต่ละคนมีปัญหาอะไร	 เย่ียมบ้านเพื่ออะไร	 และเมื่อไป
เยี่ยมแล้วจะท�าอะไรได้บ้าง	“การร่วมคิด”	นี้จึงมีความหมาย
เพียง	“การร่วมคิดในสิ่งที่เราได้กำาหนดไว้แล้ว”
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ต้นไม้ชุมชน	เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน

การวิเคราะห์ทุนทางสังคม
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น่ันหมายความว่ากระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
ยังคงอยู่ในกรอบนโยบาย	 วิธีการ	 ตัวชี้วัด	 และงบประมาณที่
บุคลากรสาธารณสุขก�าหนดไว ้ เท ่านั้น	 ในทางกลับกัน 
การร่วมคิดร่วมตัดสินใจควรเป็นการที่ประชาชนตระหนัก 
ถึงความส�าคัญในการ	 “ร่วมรับรู ้”	 ว่าปัญหาสุขภาพหรือ
สถานการณ์ในชุมชนเป็นอย่างไร	 โดยการค้นหาความจริง 
จากชุมชนให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาหรือเข้าใจถึงบริบท 
ของแต่ละสถานการณ์	 ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจเปล่ียนทิศทางเป็น	 “การร่วมคิด”	 เพ่ือแก้ไข 
สิ่งที่คนในชุมชนเห็นความส�าคัญว่าต้องร่วมกันแก้ไข	 ร่วม
วเิคราะห์สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาทีส่อดคล้อง
กับบริบทของชุมชน	 และ	“ร่วมตัดสินใจ”	 ว่าจะด�าเนินการ
อย่างไรเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยมบีคุลากรด้านสาธารณสขุ
เป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษา	ซึ่งกระบวนการร่วมคิด 
ร่วมตดัสนิใจดังกล่าวจะส่งผลให้		คนในชุมชนรูส้กึเป็นเจ้าของ
ปัญหาและต้องหาวิธีการแก้ไขเพื่อลดปัญหาของชุมชน 
ต่อไป	 ซึ่งในหลายๆ	 พื้นที่คนในชุมชนเริ่มเข้ามามีบทบาท 
ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน	 
ท�าให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพตามวิถีชีวิตชุมชน	 เช่น	
คนในชุมชนตัดสินใจออกก�าลังกายด้วยวิธีการเดินหรือปั่น
จักรยานไปวัดหรือมัสยิดแทนการใช้จักรยานยนต์	 หรือการใช้
กิจกรรมร�าวงแทนการเต้นแอโรบิกซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีไม่คุ้นเคย
และไม่เหมาะกับผู ้สูงอายุและผู ้ที่มีโรคของกระดูกและข้อ	
เป็นต้น
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การระดมความคิดเห็นเพื่อหารูปแบบการจัดการสุขภาพ 
ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน
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ร่วมทำ 

ถ้า	 “การร่วมทำา”	 ของคนในชุมชนเป็นการร่วมท�า 
ในสิ่งที่บุคลากรด้านสาธารณสุขคิด	 อาจเรียกได้ว ่าเป็น	 
“การเข้าร่วมกิจกรรม”	 ซึ่งจะพบเห็นบ่อยๆ	 ในกิจกรรม 
การรณรงค์ต่างๆ	 เช่น	 การปั่นจักรยานในวันส�าคัญ	 กิจกรรม	
Big	cleaning	day	เป็นต้น	โดยกิจกรรมต่างๆ	เหล่านี้ถือเป็น
กิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชน	 แต่เราต้องกลับ
มาทบทวนว่า	 การชักชวนคนในชุมชนมาร่วมท�ากิจกรรม 
ส�าเร็จเป็นความสัมพันธ์แบบที่เรียกว่า	 “ผู้ปกครองกับเด็ก	
(parent	to	child	relationship)”	หรือไม่	เนื่องจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพียงอย่างเดียวไม่ท�าให้เกิดความ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน	 ซึ่งการร่วมท�าจะประสบความส�าเร็จได้นั้น
ต้องอาศยัความเข้าใจ	การตระหนกัถงึความส�าคญัของกจิกรรม
จากคนในชมุชนเพ่ือขบัเคลือ่นให้เกดิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งและ
ยั่งยืนต่อไป

	 ดังนั้น	“การร่วมทำา”	ที่แท้จริงคือการที่คนในชุมชน
ร่วมท�าในสิ่งที่คนในชุมชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและก�าหนด 
วิธีการร่วมกัน	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อข้อตกลง 
ที่ก�าหนด	 และน�าข้อตกลงนั้นมาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ�าวัน	 
เช่น	 การดูแลผู้ป่วยติดบ้านโดยเพ่ือนบ้านใกล้เคียงท่ีรับปาก 
จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยทุกวัน	 ทุกคนในละแวกบ้านของ	 อสม.
พยายามแยกขยะของตนเองให้เทศบาลมาเก็บไปก�าจัด	 
การปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองทุกครัวเรือน	 ผักที่เหลือ 
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ไว้แลกเปลี่ยนกันหรือแจกจ่ายผู ้ทุกข์ยาก	 ผู ้ที่ขาดแคลน	 
เป็นต้น	

การร่วมทำาในสิง่ทีร่่วมคดิร่วมตดัสนิใจไว้	และกระทำา
สิ่งนั้นในชีวิตประจำาวัน	 ทำาให้เกิดความต่อเนื่องและเห็น
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม	 เป็นตัวช้ีวัดง่ายๆ	 ท่ีส่งผลโดยตรง 
ต่อผู้ปฏิบัติและชุมชน	ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อส่งรายงาน

ร่วมติดตามและร่วมประเมินผล

การแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่เริ่มต้น 
จากการสร้างการมีส ่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
ผ่านกระบวนการร่วมรับรู้	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 และร่วมท�า	 
จะท�าให้คนในชุมชนรู ้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและอยากหา 
วิธีการแก้ไขเพื่อลดปัญหาของชุมชนผ่านกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ	 ซึ่งเมื่อด�าเนินการไประยะหน่ึง	 ย่อม 
อยากทราบความคืบหน้าหรือผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน	
กระบวนการตดิตามและประเมนิผลจงึเป็นประโยชน์ต่อชมุชน
ในการทบทวนกระบวนการด�าเนินงานที่ผ่านมาและท�าให้เห็น
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ซึ่งการ	“ร่วมติดตาม”	 และ	“ร่วมประเมินผล”	 จะ
เกิดขึ้นตามกระบวนการที่ควรจะเป็นถ้าเริ่มต้นวางแผน
กระบวนการอย่างถูกทาง	 ชุมชนจัดการข้อมูลสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม	 และภาคีเครือข่ายน�าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันเป็น
ประจ�าอย่างสม�่าเสมอ
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ร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ

บทบาทในการร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบของคนใน
ชุมชนจะแทบไม่เกิดข้ึน	 ถ้ากระบวนการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในรูปแบบที่บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคน
ก�าหนดและขอความร่วมมอืจากคนในชมุชน	แต่ในทางกลบักนั	
บทบาทในการ	“ร่วมแก้ไข”	และ	“ร่วมรับผิดชอบ”	จะเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อคนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและ
อยากหาวธิกีารแก้ไขเพือ่ลดปัญหาของชมุชนด้วยตนเอง	ซึง่เมือ่
เกิดการด�าเนินงาน	 การติดตามและประเมินผลแล้ว	 ย่อมต้อง
พบกับทั้งความส�าเร็จและความล้มเหลว	 เกิดเป็น	ความรู้สึก
อยากแก้ไข	เพือ่ให้วิธดี�าเนนิงานหรอืกิจกรรมพฒันาให้ดยีิง่ขึน้	
เกิดเป็น		ความรูส้กึรบัผดิชอบ	ทีจ่ะกลบัไปทบทวนกระบวนการ
อย่างสม�่าเสมอ	หมุนเป็นวัฏจักรตามกระบวนการ	PDCA	ที่เรา
รู้จักกันดี

ร่วมพัฒนาจนเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

หลังจากวัฏจักรของการร่วมรับรู้	ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	
ร่วมท�า	ร่วมตดิตาม	ร่วมประเมนิ	ร่วมแก้ไข	ร่วมรบัผดิชอบ	เพือ่
ใช้แก้ปัญหาหนึ่งๆ	 ในวิถีชุมชนหมุนไป	 ค�าว่า	“ร่วมพัฒนา”	 
จงึมคีวามแตกต่างออกไป	จากการพฒันาเพือ่แก้ไขปัญหาหนึง่ๆ	
ไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆ	 ในชุมชน	 เพราะเม่ือชุมชนเริ่มเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา	 จะน�าไปสู่การขยายผล
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เพื่อแก้ไขปัญหาในหลากหลายประเด็น	 รวมทั้งขยายผลไปสู่ 
การพัฒนาวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในที่สุด	 และผลลัพธ์ 
จากการร่วมพัฒนาอาจจะท�าให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ชุมชนแบบใหม่	ที่คนในชุมชนร่วมเรียนรู้และพัฒนามาด้วยกัน	 
เช่น	 ชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผ่านกิจกรรม	 3	 อ.	 2	 ส.	 
ในรูปแบบของชุมชนโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด	 
ตัดสินใจ	 ท�า	 และแก้ไขเอง	 เกิดเป็นชุมชนที่สนับสนุนการ
ปลูกผักกินเอง	 การปั่นจักรยานในชีวิตประจ�าวัน	 การปรับลด
ความเค็มความหวานของอาหารในงานเลี้ยงต่างๆ	และในร้าน
อาหารในชุมชน	 การไม่ด่ืมสุราในชุมชน	 การไม่ขายของที่ม ี
ผลเสียต่อสุขภาพเช่น	 สุรา	 บุหรี่	 ยาเส้น	 น�้าอัดลม	 ในร้านค้า
ชมุชน	ตลอดจนการมข้ีอตกลงในการจดัการขยะชมุชน	เป็นต้น	

ซึ่งจากการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
วัฏจักรของการร่วมรับรู้	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมท�า	 ร่วม
ติดตาม	 ร่วมประเมิน	 ร่วมแก้ไข	 ร่วมรับผิดชอบ	 ตลอดจน
ร่วมพัฒนาจนสามารถผลักดันให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืนได้นั้น	ต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมมือ
จากทุกภาคีเครือข่าย	 โดยให้ความส�าคัญกับประชาชนและ
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนวัฏจักรนี้ต่อไป

	 บุคลากรสาธารณสุขคงมองออกแล้วว่าบทบาทของ
เราไม่ใช่ผู ้สร้างการมีส่วนร่วม	 แต่เราต้องเป็นผู ้ขอลงไปม ี
ส่วนร่วมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
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เพราะชุมชนมีอะไรอีกมากมาย	 
มีปัญหา	แต่มีทางแก้ 

หรืออยู่ร่วมกับปัญหาต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม 
มีความขัดแย้ง	แต่มีความประนีประนอม 

มีความเกลียดชัง	แต่ก็มีความรักกันมากมาย 
มีความห่างเหินและหลงลืมกันและกัน 
แต่ก็ยังมีความเอื้ออาทร	ไม่ทอดทิ้งกัน	 

เมื่อยามรับรู้และเข้าใจ 
เพราะชุมชนมีพลังและปัจจัยหลายๆ	อย่าง	 

ที่ยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้

หวังว่า	 เราจะได้มีโอกาสน�าความคิดที่แตกต่างเหล่านี้
ไปลองทบทวนตัวเองและกระบวนการท�างานของเราตัง้แต่อดตี
จนถึงปัจจุบัน	 เพราะในที่สุด	 เราจะรู้ได้ว่า	“เมื่อเราเก่งและ
ทำาให้ชุมชนเก่งจนจัดการตนเองได้มากขึ้น	 นี่ต่างหากท่ีถือ
เป็นความสำาเร็จที่แท้จริง”

แล้ววนันัน้เราจะได้มเีวลาและความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาท่ียากขึ้นเพื่อน�ากลับมาพัฒนาให้ชุมชนเก่งขึ้นอีก	 และ
ผลพลอยได้คือ	การมีเวลาและโอกาสในการจัดการชีวิตตนเอง
และครอบครัวให้มีความสุขมากขึ้น	 โดยที่ความเป็นคนของ
ประชาชนก็ไม่บกพร่องไป
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 เรียนรู้ผ่านการจัดการ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง



If you can’t fly then run, 
if you can’t run then walk, 

if you can’t walk then crawl, 
but whatever you do,  

you have to keep moving forward.

ถ้าคุณบินไม่ได้ก็ว่ิง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน 
ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า

~ มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ ~

"

"
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ทุกคนในวงการสาธารณสุขคงเห็นพ้องกันว่า	 โรค 
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาส�าคัญในระบบ
สุขภาพของประเทศไทยจากจ�านวนผู ้ป ่วยที่เพิ่มมากขึ้น 
ทุกปี	 โดยโรคเบาหวานมีความชุกของผู ้ป ่วยเพิ่มข้ึนจาก 
ร้อยละ	6.9	ใน	พ.ศ.2552	เป็นร้อยละ	8.9	ใน	พ.ศ.2557	และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากสถานการณ์ดังกล่าว 
ท�าให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขตระหนักถึงความรุนแรง 
ของโรคเบาหวาน	 ซึ่งหากถูกจัดการได้ไม่ดีและไม่ได้รับ 
การรักษาที่เพียงพอ	 อาจส่งผลเสียท่ีส�าคัญต่อผู้ป่วยท�าให้ 
เกิดภาวะแทรกซ้อนและทุพพลภาพ	 เช่น	 โรคตา	 โรคไต	 
โรคหลอดเลือดสมอง	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 และการถูก 
ตัดเท้าหรือขา	 เพื่อลดความรุนแรงของโรคและท�าให้ผู้ป่วย 
เข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีจึงเกิดกระบวนการคัดกรอง
โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงต้ังแต่อายุ	 15	 ปีขึ้นไป	 นอกจาก 
โรคเบาหวานแล้วโรคความดันโลหิตสูงก็เป็นโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรังอีกโรคที่เป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ประชากรไทย
ตายก่อนวัยอันควร	 เนื่องจากเป็นภัยเงียบที่ไม่มีสัญญาณ 
เตือนหรืออาการแสดงให้เห็น	 จากสถิติพบว่าความชุกของ 
ผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 21.4	 ใน	 
พ.ศ.2552	 เป็นร้อยละ	 24.7	 ใน	 พ.ศ.2557	 และมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แม้จะมีการเพิ่มการคัดกรองและยืนยัน
การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็ตาม	

	 จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญ
และความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งโรคเบาหวานและ
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โรคความดันโลหิตสูง	 ถึงแม้จะมีระบบการจัดการโรคท้ังสอง 
แต่เมื่อพิจารณาจ�านวนผู้ป่วยกลับพบว่าโรคความดันโลหิตสูง 
มีอัตราป่วยและการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนผู้ป่วยมากกว่าผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน	ซ่ึงสาเหตุส่วนหนึง่มาจากผูป่้วยความดันโลหติสงู
ในระยะเริ่มต้นถึงระยะปานกลางมีอาการแสดงความเจ็บป่วย
น้อยหรือไม่มีอาการแสดงให้เห็นเลย	 ส่งผลให้ผู ้ป่วยเข้า 
ไม่ถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรค	 ในขณะเดียวกันผู้ป่วย 
ที่เข้ารับการรักษามักขาดความตระหนักถึงความรุนแรงของ 
โรค	 จึงละเลยการควบคุมความดันโลหิตหรือหยุดกินยา
เนื่องจากไม่รู ้สึกถึงผลแทรกซ้อนต่างๆ	 หรือมีอาการแสดง
เหมือนโรคเบาหวาน	 อีกทั้งระบบบริการสุขภาพยังขาด
กระบวนการในการติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความดันโลหิตเชิงรุกถึงระดับชุมชน	 ส่งผลให้ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงระยะต้นถึงปานกลางพัฒนามาสู ่ผู ้ป ่วยความดัน 
โลหิตสูงระดับรุนแรง	 และผู้ป่วยกลุ่มนี้จ�านวนหนึ่งกลับมารับ
การรักษาในสภาพของผู้พิการหรือเสียชีวิตจากเส้นเลือดใน
สมองตีบตันแตกและโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ซึ่งเมื่อท�าการ
ทบทวนประวัติผู้ป่วยเหล่านี้ย้อนหลังไป	4-5	ปี	ก็จะพบข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่บ่งบอกว่า	 ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นบุคคลที ่
ไม่มีชื่ออยู่ในการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงหรือเป็นผู้ป่วย 
ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

คงถึงเวลาแล้วที่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องกลับมา
พจิารณากระบวนการบรกิารเชิงรกุและแนวทางการรกัษาดูแล
ผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู	ให้ได้รบัการดแูล
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อย่างจรงิจงั	มิใช่เป็นเพยีงการรกัษาผูป่้วยให้ได้รบัยาแบบทีเ่รา
คุ ้นเคย	 เพราะการมีโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลเป็นฐานด�าเนินการ	 การเน้นการรักษาทางยา	 
การให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขทางเดียว	 หรือการจัดค่ายระยะ
สั้นต่างๆ	 ที่ขาดความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้ป่วย	 ไม่ได้ส่งผล 
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้ป่วยและส่งผลต่อโรค 
อย่างแท้จริง	

ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับชุมชน	
บุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในหลายๆ	 พื้นท่ี	 
จึงด�าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการบูรณาการระบบ
สุขภาพระดับอ�าเภอ	(District	Health	System	-	DHS)	เพื่อ
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพและการ
สร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่	 เกิดเป็นการจัดการระบบสุขภาพ
ของคนในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง	 โดยมีบุคลากรด้าน
สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง	 ให้คนในชุมชนมีโอกาสในการเรียนรู	้
ทดลอง	 ร่วมมือกัน	 แก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตได ้
ด้วยตนเองทีละเรื่องทีละประเด็นอย่างเหมาะสมกับบริบท 
ของชุมชน	ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ	มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน	 สามารถขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่นๆ	
เช่น	 การดูแลผู้ด้อยโอกาส	 การปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังทุกโรค	 ปัญหาผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก	 ปัญหาผู้สูง
อายทุีพ่กิาร	ปัญหาผูป่้วยระยะสดุท้าย	เป็นต้น	เกดิเป็นรปูแบบ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีชุมชนภายใต้การม ี
ส่วนร่วมอย่างเข้าใจและเป็นระบบ



 Success is a lousy teacher.  
It seduces smart people into thinking  

they can't lose.

   

ความสำ เร็จคือครูที่แย่มาก  
เพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่า  

พวกเขาไม่มีวันล้มเหลว     
~ บิล เกตส์ ~

"

"
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สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ในระดับพื้นที่ และ เครือข่ายสุขภาพระดับอำ เภอ

ในอดีตการควบคุมป้องกันและรักษาผู ้ป ่วยโรค
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ี 
ตามระดับของหน่วยบริการ	 โดยหน่วยบริการระดับปฐมภูม	ิ
(primary	 care)	 มีบทบาทหลักในการส่งเสริมสุขภาพ	
ป้องกนัโรค	และฟ้ืนฟสูภาพ	ท�าหน้าทีใ่นการค้นหากลุม่เสีย่งสงู
และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ด้วย 
การตรวจคัดกรอง	 ส่วนการรักษาผู้ป่วยจะเป็นบทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยบรกิารต้ังแต่ระดับทติุยภมู	ิ(secondary	care)	ขึน้ไป	
แต่ในปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขมีระบบบริการปฐมภูมิ 
ที่มีแพทย์ประจ�าครอบครัว	 มีการท�างานเชื่อมโยงเป็นกลุ่ม 
เครือข่าย	(Primary	Care	Cluster	-	PCC)	ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเป็นกลุ ่มบริการโดย 
การจัดให้มีทีมสหวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	 แพทย์	 ทันตแพทย	์
เภสัชกร	พยาบาล	นักกายภาพบ�าบัด	นักวิชาการสาธารณสุข	
และวิชาชีพอื่นๆ	ร่วมดูแลประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น	

จากการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสาธารณสุข	 ส่งผล
ให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ได้รับการดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อน	 รวมทั้งการดูแล
คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ	 ที่จ�าเป็น	 การค้นหากลุ่มเสี่ยงและการ
คดักรองโรคมีประสทิธภิาพมากขึน้	ประกอบกับการขบัเคลือ่น
ระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอท�าให้ภาคเีครอืข่ายเข้ามามส่ีวนร่วม
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ในการส่งเสรมิสขุภาพ	ป้องกนัโรค	และฟ้ืนฟสูภาพ	ส่งผลให้การ
ดแูลสุขภาพแบบองค์รวมเป็นรปูธรรมมากขึน้	แต่อย่างไรกต็าม	
กลบัพบว่าสถานการณ์ของโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิต
สูงยังไม่ลดความรุนแรงลง	 โดยมีจ�านวนผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึน	
ผู้ป่วยมีอายุเฉล่ียน้อยลง	 กลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มป่วย	 และ 
ผู้ป่วยเดิมยังคงควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและความดัน 
โลหิตได้ไม่ดีเท่าที่ควร	 ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ต้องกลับมาทบทวน
ระบบบรกิารสาธารณสขุในรปูแบบการด�าเนนิงานคลนิกิ	NCD	
คุณภาพ	 ว่าเป็นค�าตอบของการจัดการโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงหรือไม่
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ผูมารับบริการในคลินิก NCD ไดรับการวินิจฉัยและรักษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ Service Plan

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามความเสี่ยงและโรค

การรักษาดวยยา
ตามแนวเวชปฏิบัติ (CPG)

การประเมินปจจัยเสี่ยง

อวน/CVD Risk/สุขภาพจิต/บุหรี่/สุรา 

Diet & Physical 
Activity Clinic 

(DPAC)
คลินิกสุรา คลินิกเลิกบุหรี่ โภชนบำบัด 

(อาหารเฉพาะโรค)

บูรณาการแบบ 
One Stop Service

รพศ./รพท.

รพช./รพ.สต.

เบาหวาน ชนิดที่ 2

Hyperglycemia Lipid Disorders Hypertension ภาวะแทรกซอน การดูแลดานอื่นๆ

Target LDL ‹ 100 mg/dl
Triglycerides ‹ 150 mg/dl

HDL › 40 mg/dl

LDL Cholesterol 
Annual testing  (every visit)

Rx Target ‹ 130/80

Blood Pressure

คุมระดับน้ำตาล คุมระดับไขมัน คุมความดันโลหิต ตรวจกรองรักษา
ภาวะแทรกซอน การปองกันอื่นๆ

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในคลินิก NCD คุณภาพ

ผูมารับบริการในคลินิก NCD ไดรับการวินิจฉัยและรักษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ Service Plan

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามความเสี่ยงและโรค

การรักษาดวยยา
ตามแนวเวชปฏิบัติ (CPG)

การประเมินปจจัยเสี่ยง

อวน/CVD Risk/สุขภาพจิต/บุหรี่/สุรา 

Diet & Physical 
Activity Clinic 

(DPAC)
คลินิกสุรา คลินิกเลิกบุหรี่ โภชนบำบัด 

(อาหารเฉพาะโรค)

บูรณาการแบบ 
One Stop Service

รพศ./รพท.

รพช./รพ.สต.

เบาหวาน ชนิดที่ 2

Hyperglycemia Lipid Disorders Hypertension ภาวะแทรกซอน การดูแลดานอื่นๆ

Target LDL ‹ 100 mg/dl
Triglycerides ‹ 150 mg/dl

HDL › 40 mg/dl

LDL Cholesterol 
Annual testing  (every visit)

Rx Target ‹ 130/80

Blood Pressure

คุมระดับน้ำตาล คุมระดับไขมัน คุมความดันโลหิต ตรวจกรองรักษา
ภาวะแทรกซอน การปองกันอื่นๆ

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในคลินิก NCD คุณภาพ



Insanity is doing the same thing  
over and over again

and expecting different results.

มีแต่คนวิกลจริตเท่านั้น ที่จะทำ สิ่งเดิมซ้ำ ๆ   
แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง

~ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ~

"

"
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ปัญหาคาใจของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

เหตุใดผู้ป่วยเบาหวาน	จึงคุมอาหารก่อนมาโรงพยาบาล	2-3	วัน ?
...	ก่อนไปโรงพยาบาล	จะกินข้าวน้อยลง	เริ่มปรับการกินก่อน

ไปหาหมอ	4-5	วัน	หลังจากหาหมอกลับบ้านก็จะกินข้าวเต็มที่	...
...	 หมอนัด	 3	 เดือน	 กลับไปท�าตามสักเดือน	 พอเดือนต่อไป	 

กินเหมือนเดิมอีก	...

โดยแท้จริง	 ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองอย่างไร ?

...	 คุยกับคนไข้	 คนไข้ดูแลตนเองสวนทางกับที่เราบอก 
เกือบทุกอย่าง	จนนึกว่าเราไม่ได้แนะน�าอะไรเลย	...

...	 คนไข้เขาจะเชื่อฟังคนไข้ด้วยกันเอง	 เวลานั่งรอตรวจ 
เขาก็จะคุยกัน	...

เหตุใดผู้ป่วยเบาหวาน	จึงแสวงหา/ทดลองการรักษาอื่นๆ ?
...	 ก็ลองมาหมด	 ใครว่าอะไรดีก็เอา	 กินควบกับยาเบาหวาน	

ตอนนี้เลิกแล้ว	เบื่อ	กินแล้วน�้าตาลไม่ลง	...

เหตุใดผู้ป่วยเบาหวานจึงไม่บอกเล่าเร่ืองราวบางอย่างแก่เจ้าหน้าท่ี	?
...	 คราวก่อนน�้าตาลสูง	 หมอให้ยามาเยอะ	 ยังไม่ได้กินเพราะ

กลัวกินไม่ถูก	วันนั้นไม่กล้าถามหมอ	เห็นเขายุ่ง	คนไข้ก็เยอะ	...

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก	เป็นอย่างไร ?
...	 หมอตรวจก็ดูแต่ประวัติ	 แล้วบอกว่าน�้าตาลดี	 เอายาเก่า 

ไปกินนะ	อยากถามอะไรก็ไม่ได้ถาม	...

อะไรคือจุดอ่อน  
ของการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ในระบบบริการสาธารณสุข ?
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ระบบบรกิารสาธารณสขุสร้างสรรค์กระบวนการต่างๆ	
มากมายทีจ่ะจดัการกบัโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู
มาอย่างยาวนานที่เหมือนจะประสบความส�าเร็จ	 แต่ในความ
เป็นจริงนั้นเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ในการจัดการโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูงจากการเจาะน�้าตาลหลังอดอาหาร	 
8	ชั่วโมงหรือ	Fasting	Blood	Sugar		(FBS)	จะพบว่า	มีผู้ป่วย
โรคเบาหวานร้อยละ	60-70	ที่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลใน
เลือดได้	 เป็นผลลัพธ์ในระดับน่าพอใจส�าหรับบุคคลากรด้าน
สาธารณสุข	 แต่ในทางกลับกัน	 ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกลับเป็น
ตัวเลขที่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้แก่บุคลากรด้าน
สาธารณสุขมาโดยตลอด	 เน่ืองจากเมื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการ
ตรวจค่าน�้าตาลสะสมในเลือด	(Hemoglobin	A1c	:	HbA1c)	
กลับพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพียงร้อยละ	25-30	 เท่านั้นที่
สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้

ตารางแสดงสถิติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

25-30

ตัวชี้วัด ผลลัพธ
(รอยละ)

รอยละของการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป 50-60

ความชุกของโรคเบาหวาน 7-10

รอยละของการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษา 80-90

อัตราการขาดนัด 4-5

รอยละของการควบคุม FBS < 126 mg.% 60-70

รอยละของการรับนอนดวยน้ำตาลในเลือดต่ำ 10-12

รอยละ FBS > 180 mg.% 15-20

รอยละของ HbA1c < 7%

ผูปวย
ที่สามารถควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือด
ไดสำเร็จ 

60 - 70 % X 25 - 30 % 
ประมาณ 15-20 คน 

จากผูปวยโรคเบาหวาน
ที่เขารับการรักษา

100 คน
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ประเทศ เกณฑ HbA1c รอยละ เกณฑ FBS

ออสเตรเลีย (5) < 7% 57

นิวซีแลนด (6) < 7% 73

สหรัฐอเมริกา (7) < 7% 49

สหราชอาณาจักร (8) < 6.5% 22

≤ 7.5% 58

ไทย* < 7% 28.5 < 126 มก./ดล.

-

-

-

-

-

ประเทศ เกณฑ BP (มม.ปรอท) รอยละ

เกาหลี (10) <140/90 5.4

ไตหวัน (10) <140/90 18.0

จีน (10) <140/90 28.8

มาเลเซีย (11) <140/90 26.6

เยอรมัน (10) <140/90 33.6

กรีซ (10) <140/90 49.5

แคนาดา (10) <140/90 41.0

สหรัฐอเมริกา (7) <140/90 44.3

สหราชอาณาจักร (8) <135/75 24.0

ไทย* <140/90 20.9

ตารางแสดงรอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมความดันโลหิตไดในเกณฑที่เหมาะสม

ตารางแสดงรอยละของผูปวยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยูในเกณฑที่เหมาะสม
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ความรูในการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวาน รอยละของผูปวย
ที่มีความรู

รอยละของผูปวย
ที่สามารถปฏิบัติไดจริง

1. ลางเทาตนเองใหสะอาด 97.2 3.5

2. ตรวจเทาตนเองทุกวัน 95.9 24.5

3. ควรทาครีมที่ผิวหนังกันการแหงแตก 67.6 43.9

4. ควรสวมถุงเทาทุกครั้งที่ใสรองเทา 87.6 40.2

5. ควรสวมรองเทาตลอดแมในบาน 73.8 36.4

6. ไมควรแชเทาในน้ำรอน 41.4 16.7

7. ควรไดรับการปรึกษาจากแพทย แมมีแผลขนาดเล็ก 85.5 29.0

8. ควรตัดเล็บเปนแนวเสนตรง 68.3 29.3

9. ควรออกกำลังเทาเสมอ 95.9 28.8

10. ไมควรสูบบุหรี่ 55.2 3.8

หมายความว่า	แท้จรงิแล้วผูป่้วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ส�าเร็จเพียง	 15-20	 คนจาก
จ�านวนผู้เข้าถึงการรักษาจ�านวน	 100	 คนเท่านั้น	 ในขณะท่ี 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าถึงบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุข 
มเีพียง	50-60%	ของผูป่้วยทีม่ใีนชมุชน	ทัง้นีเ้นือ่งจากการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวานมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนท่ีมีอายุ
ต้ังแต่	 35	 ปีขึ้นไป	 ดังนั้นจึงเกิดช่องว่างและปัญหาการป่วย 
ซ่อนเร้นในกลุ่มประชากรอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไปถึง	34	ปี	ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว	 ไม่ว่าจะเป็นการพบ 
ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงจ�านวนมากในการคัดกรอง 
ครั้งแรกหรืออายุเฉลี่ยที่น้อยลงของผู้ป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพ
และภาวะแทรกซ้อน	เช่น	โรคตา	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคไต	
โรคหัวใจและหลอดเลือด	และการถูกตัดเท้าหรือขา

ตารางแสดงร้อยละการสำารวจความรู้ในการดูแลเท้า 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
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ขณะเดียวกันงานวิจัยของสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทยพบว่า	 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีการศึกษาใน
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาและได้รับการแนะน�าเรื่องการปรับ
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสมกลับท�าสิ่งที่
ได้รับค�าแนะน�าได้น้อยมากในชีวิตประจ�าวัน	 แล้วจะเกิดอะไร
ขึน้กบักลุม่ผูป่้วยในระดับชมุชนทีไ่ม่ได้รับการศึกษาหรอืมรีะดบั
การศึกษาต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษา	 รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าไม่
ถึงบริการสาธารณสุข	 ดังน้ันถึงเวลาแล้วที่ต้องพิจารณาว่า	
กระบวนการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีปัญหาในประเด็นใด
บ้าง	

จากการพิจารณากระบวนการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง	 พบว่า	 ควรมีรูปแบบการควบคุมโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ผ่าน 
รูปแบบการพัฒนาเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพไปสู ่ระดับ	
“ชุมชนจัดการเบาหวาน”	 โดยเร่ิมด�าเนินการจากการตรวจ 
คดักรองโรคเบาหวานให้ครอบคลมุมากกว่า	90-95%	ในระดบั
ชุมชน	 การส่งต่อเพื่อรับการรักษาในหน่วยบริการใกล้บ้าน 
ที่สุด	 พึ่งพากระบวนการรักษาทางยาเพียงระยะต้นทาง	 
และสานต่อการดูแลใกล้บ้านใกล้ใจที่ระดับโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการอื่นๆ	
แบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงตรงนี้หลายท่านมักจะบอก 
เสมอว่า	 “ท�าอยู่แล้ว	 อสม.	 ประชาชน	ท้องถิ่นสนับสนุนและ 
มีส่วนร่วมอยู่แล้ว”	 จึงขอฝากประเด็นการเรียนรู ้เพ่ือการ
ทบทวนกระบวนการท�างานและพัฒนากระบวนการควบคุม 
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป	ดังนี้

-	 การตรวจคัดกรองโรคในกลุ ่มเป้าหมายประชาชน 
ที่มีอายุ	35	ปีขึ้นไป	ได้ประมาณ	70-80%	แต่แทบไม่มี
การตรวจคัดกรองในกลุ่มประชาชนอายุ	15-34	ปี	

-	 ผู ้ป ่วยที่ตรวจคัดกรองแล้วพบโรคเบาหวานหรือ 
โรคความดันโลหิตสูงมีเพียง	2	ใน	3	ที่เข้ารับการรักษา
ในหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ

-	 ผู้ป่วยที่รับยาสม�่าเสมอ	 50-70%	 แต่ผู้ป่วยที่กินยา 
ถูกต้องไม่ถึง	70%

-	 ผู้ป่วยที่รับยาสม�่าเสมอควบคุม	FBS	ที่	<	126	mg%	
และ	HbA1c	<	7	ได้ไม่ถึง	30%

-	 ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม	 NCD	 คุณภาพที่หน่วยบริการ	
70-80%	 แต่มีผู ้ป่วยไม่ถึง	 20%	 ที่ท�าสิ่งเหล่านั้น 
ที่บ้านและชุมชน

-	 ผู ้ป่วยที่ส ่งถูกต่อเพ่ือรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล	รับยาสม�่าเสมอ	กินยาถูกต้อง	70-80%

-	 ผู ้ป่วยที่ถูกส่งต่อเพ่ือรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล	 และมีกระบวนการติดตามระดับครัว
เรอืนในชมุชน	จะสามารถควบคุมโรคได้ที	่<	126	mg%	
และ	HbA1c	<	7	ได้ประมาณ	50%

-	 กิจกรรม	3	อ.	2	ส.	หลายกิจกรรมไม่สอดคล้องกับชีวิต
ประจ�าวัน	 เช่น	 การขี่จักรยานในวันพ่อและวันแม่	 
การเต้นแอโรบิก	 เป็นต้น	 ท�าให้ขาดความสม�่าเสมอ 
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และความต่อเนื่องในการท�ากิจกรรม	 เกิดการปลุก
กระแสเป็นครั้งคราวเท่านั้น	 ซึ่งหากเป็นกิจกรรมท่ี
ชุมชนหรือประชาชนคิดขึ้นเอง	 ประชาชนมักเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม�่าเสมอและท�าเป็นชีวิตประจ�าวัน

ในโอกาสนี้	หลายๆ	พื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนงานบริการ
สุขภาพและการสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ด้วยระบบสุขภาพ
ระดับอ�าเภอจึงควรปรับทิศทางการท�าประชาคมทางเดียว 
ไปสูก่ารท�าประชาคมแบบสองทาง	(การแลกเปล่ียนเรยีนรู)้	เพือ่
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการ
จัดการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ผ ่านมา	 
หากลองพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรมแล้วจะค้นพบค�าตอบ 
ที่เป็นปัจจัยความส�าเร็จในการจัดการโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูงของแต่ละพื้นที่

 
 



 Learn from yesterday,  
live for today,  

hope for tomorrow.  
The important thing is not to stop  

QUESTIONING.

  

จงเรียนรู้จากอดีต 
มีชีวิตเพื่อวันนี้  

และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้  
แต่สิ่งที่สำ คัญที่สุด คือ
ต้องอย่าหยุดตั้งคำ ถาม 

~ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ~

"

"
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บทเรียนจากการจัดการ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ในระดับพื้นที่

ด้านประชาชน

-	 ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหติสงูน้อย	แม้บคุลากรสาธารณสขุ
จะให้ความรู้หลากหลายรูปแบบมาอย่างยาวนาน	

-	 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค 
ไม่ตดิต่อเรือ้รงั	และแม้มคีวามรู้ความเข้าใจแต่ส่วนใหญ่
ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คุ้นเคยได้

-	 ในปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ในสังคมท่ีเร่งรีบ	
ภายใต้แรงกดดนัทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	

-	 ชุมชนมีวิถีชีวิต	 วัฒนธรรมประเพณี	 และสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 และไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได้โดยง่าย	ท�าให้มผีูป่้วยรายใหม่เพิม่มาก
ขึ้น	ในขณะที่ผู้ป่วยรายเก่ามีผลการรักษาไม่ดีขึ้น

ด้านผู้ป่วยและครอบครัว

-	 ปัญหาการได้รับข้อมูลด้านการพยากรณ์โรค	 การขู่ให้
กลัวภาวะแทรกซ้อน	และการแสดงท่าททีีไ่ม่เหมาะสม
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เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตาม
ค�าแนะน�า	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล	หลายราย
ไม่ไปรักษาตามนัดหมายหรือปฏิเสธการรักษา

-	 ผู้ป่วยและญาติจ�านวนมากฝากความหวังไว้กับการ 
กินยาทีไ่ด้รับจากหน่วยบรกิาร	แต่ขาดความเข้าใจเรือ่ง
โรค	พฤติกรรมที่เหมาะสมกับโรค	และการดูแลตนเอง	

-	 ผู้ป่วยและญาติมักไม่สื่อสารความจริงและไม่สอบถาม
ประเด็นที่ไม่เข้าใจ	 เน่ืองจากความกลัวจะถูกต�าหนิ 
เมื่อไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้และ
ความเกรงใจที่ไม่สามารถท�าตามค�าแนะน�าได้

-	 ผูป่้วยเป็นหลายโรค	รักษาหลายแห่ง	กนิยาซ�า้ซ้อน	และ
มียาเหลือที่บ้านจ�านวนมาก

-	 ผูป่้วยจ�านวนไม่น้อยทีคิ่ดว่าตนเองหายป่วยเมือ่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตและระดับน�้าตาลในเลือดได  ้
ระดับหนึ่ง	ท�าให้ผู้ป่วยหยุดยาเองหรือไม่มาตามนัด	

-	 การมีส่วนร่วมของญาติและครอบครัวในการจัดการ 
โรคมีน้อย	 ทั้งจากระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว	
ภาระงาน	 ข้อจ�ากัดในวิถีชีวิต	 และจากความเช่ือว่า
ตนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจ	ท�าให้รู้สึกว่าการจัดการ
โรคเป็นงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข	

-	 ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและผู้ดูแลท�าให ้
ผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพิงผู ้ดูแลโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุไม่
อยากรับการรักษาเนื่องจากคิดว่าเป็นการสร้างภาระ
ต่อครอบครัว	
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-	 ผู ้ป ่วยสูงอายุมักถูกทอดท้ิงหรือได้รับการดูแลไม่ 
เพยีงพอ	เนือ่งจากช่วยเหลอืตนเองได้น้อย	มคีวามชรา	
การหลงลมื	ไม่เข้าใจสิง่ทีถ่กูสอน	อ่านฉลากยาไม่เข้าใจ	
หรือกลัวผลข้างเคียงจากยา	 ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดใน 
การเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

-	 ผู้ป่วยจ�านวนมากมีปัญหาด้านจิตใจ	 เครียด	 ท้อแท	้
เบื่อหน่าย	 มีภาวะซึมเศร้า	 หรืออาการทางจิตใจและ
อารมณ์อื่น	 ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม	
ชะตากรรม	หรือพระเจ้าก�าหนดมาให้เป็นเช่นนี	้จงึหยดุ
เข้ารับการรักษา

การผิดนัดของผูปวยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

1. การเขาถึงบริการ

- บานอยูไกล 

- ไมมีรถ

- อยูคนเดียว 

- ไมมีญาติพามาหาหมอ

- ผูปวยหลงลืม

- ซึมเศรา

2. การประเมิน

- ขาดการประเมิน

 และติดตามอาการ

- ความลาชาในการบริการ

- ผูปวยมีจำนวนมาก

 ทำใหระยะเวลา

 ในการประเมินอาการนอย

3. กระบวนการ

 วางแผนการรักษา

 และการจำหนายผูปวย

- ขาดความเขาใจ

 ในกระบวนการรักษา

- บุคลากรสาธารณสุข

 ขาดการสื่อสาร

 ระหวางทีม

- ขาดการบันทึกเวชระเบียน

- ยาเหลือจากการกินผิดวิธี

4. กระบวนการดูแลผูปวย

- กระบวนการติดตามผูปวย

 ผิดนัดลาชา

- การใหบริการ

 เปนทางการเกินไป 

5. การใหขอมูล/การมีสวนรวม

 ของผูปวยและครอบครัว

- ไมไดใหขอมูล

- ไมไดผานโตะนัด

- สมุดนัดเขียนไมชัดเจน

- ไมมีญาติหรือครอบครัวมาดวย

- ลืมดูวันนัด

- เมื่อไมมีอาการ คิดวาหายแลว

 

6. การดูแลตอเนื่อง

- ระบบการนัด

- ขาดการบันทึก

 เหตุผลของการขาดนัด

ผิดนัด
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ด้านการดำ เนินงานในชุมชน

- การตรวจคดักรองโรคมกัท�าในประชาชนทีม่อีาย	ุ35	ปี
ขึน้ไป	อกีทัง้ยงัไม่ครอบคลมุท่ัวถงึพอ	ท�าให้การค้นพบ
กลุ่มเส่ียงและผู้ป่วยรายใหม่ในระยะเริ่มต้นเป็นไป 
ได้ยาก	 อีกทั้งยังขาดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วย 
รายใหม่อย่างต่อเนื่อง

-	 การทบทวนบทบาทของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
และการท�างานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	 (อสม.)	 โดยการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ระดับพ้ืนที่ต้องเป็นการท�างานร่วมกันตามหน้าท่ีของ
ตนเองไม่ใช่การท�างานแทนกัน

-	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งในหน่วยบริการ 
และในชุมชนส่วนใหญ่มักขาดขั้นตอนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน	 มักเป็นการรณรงค	์ 
ให้ความรู้	และการท�ากิจกรรมตามแบบแผนที่ก�าหนด 
ไว้	 เช่น	 การรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษ	 การ 
ออกก�าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน	 การเต้นแอโรบิก	
กิจกรรม	3	อ.	2	ส.	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจไม่	
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 ดังนั้นควร 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เรียนรู้	 เข้าใจ	 และเห็น
ประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆ	 เพ่ือเป็นการเสริมพลัง 
การเรียนรู้ของประชาชนอย่างสอดคล้องกับบริบท
พื้นที่
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-	 กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ควรวัดผลลัพธ์ของกิจกรรมด้วยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	
เช่น	 ความตระหนักถึงประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆ	 
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค	 

ด้านภาคีเครือข่ายและการทำ ประชาคมในระดับพื้นที่

-	 ความร่วมมือและการสนับสนุนจากคนในชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายท�าให้การจัดการโรคในพื้นที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้	 แต่คนในชุมชนและภาคี
เครือข่ายกลับมองว่าความร่วมมือและการสนับสนุน
เป ็นการช ่วยเหลือการท�างานของบุคลากรด้าน
สาธารณสขุ	โดยมไิด้คิดว่าประชาชนเป็นเจ้าของปัญหา
สุขภาพและต้องร ่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของ 
ชุมชนมากกว ่าการรอคอยการคืนข ้อมูลและวิธ ี
แก้ไขปัญหาจากบุคลากรสาธารณสุข

-	 บุคลากรด้านสาธารณสุขควรมีบทบาทหน้าท่ีในการ
เป็นพี่เลี้ยงคอยกระตุ้นและเติมเต็มให้คนในชุมชน 
และภาคีเครือข่ายเข้าใจและเห็นความส�าคัญของ
ปัญหาสุขภาพในชุมชน	 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ 
ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้ไข	 และร่วมติดตามประเมิน 
โดยคนในชุมชนเอง

-	 การท�าประชาคมในระดับพื้นที่ในประเด็นการดูแล 
ผู ้ป่วยต่อเนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข	 เป็น 
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เครื่องมือหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล 
ผูป่้วยในชมุชน	โดยการคนืข้อมลูเกีย่วกบัจ�านวนผูป่้วย	
อาการเบื้องต้น	 และกระบวนการดูแลช่วยเหลือแก่
คนในชุมชน	 ซึ่งจะท�าให้เกิดกระบวนการติดตาม 
และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยคนในชุมชนเอง

จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้	 ท�าให้บุคลากรด้าน
สาธารณสุขต้องกลับมาทบทวนตนเองและระบบ
บริการสาธารณสุขในปัจจุบัน

ด้านระบบบริการสาธารณสุข

-	 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 (Service	 plan)	
มุ่งเน้นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลมากกว่า
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่ม
ปกติและกลุ่มเสี่ยง	 ท�าให้หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมิผลักดันผู ้ป่วยลงสู ่หน่วยบริการระดับ 
ปฐมภูมิ

-	 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู ้ป่วยโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูงขาดความสมบูรณ์และความ 
เชื่อมโยงของข้อมูล	

-	 ในบางหน่วยบริการ	 ผู้ป่วยที่เป็นหลายโรคถูกนัดเข้า
คลินิกเฉพาะโรค	 ท�าให้ต้องเดินทางมาตามนัดหลาย
คร้ังต่อเดอืน	เป็น	“การจัดการโรค”	มใิช่	“การจดัการ
ผู้ป่วยแบบองค์รวม”
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-	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลน�ารูปแบบการนัด 
ผู้ป่วยแบบ	 One	 stop	 service	 ของหน่วยบริการ 
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมาปรับใช้โดยไม่ค�านึงถึง 
บริบทชุมชน	 หรือน�ามาปรับใช้โดยไม่พิจารณาถึง 
ข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบ	 เช่น	 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังมีเป็นจ�านวนมาก	 เมื่อนัดหมายมาพร้อมกันจึง
เกิดความแออัด	 ต้องรอการตรวจนานแต่ได้รับการ
บริการในระยะเวลาสัน้ๆ	ได้รบัค�าแนะน�าในการปฏบัิติ
ตัวต่อโรคแบบรายกลุ ่มโดยบุคลากรสาธารณสุข 
ไม่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจและคลี่คลายปัญหา
แบบปัจเจกบุคคลได้	 ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความเบ่ือหน่าย	
และเห็นว่าการมาตรวจรับยาเป็นภาระท่ีต้องใช้เวลา 
รอคอยนานท�าให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพ

-	 ระบบบริการสาธารณสุขควรมีกระบวนการประเมิน 
ผู้ป่วยแบบองค์รวม	ทั้งในด้านวิถีชีวิต	จิตใจ	ครอบครัว	
ตลอดจนสังคมอย่างรอบด้าน	 โดยเร่ิมตั้งแต่การเข้า 
สูก่ระบวนการรกัษา	สิน้สดุกระบวนการรักษา	และหลัง
กระบวนการรักษา

-	 นโยบายของผู ้บริหารที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วย
บริการอาจส่งผลต่อการท�างานและการจัดการโรค 
ในระดับพื้นที่

-	 การขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 ขาดกระบวนการแลก
เปล่ียนเรียนรู ้และวางแผนการดูแลผู ้ป่วยร่วมกัน 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวของทีมสหสาขาวิชาชีพ	 
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ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการท�างานดังนี้
-		 ทีมเย่ียมบ้านเยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยที่จ�าหน่าย 

จากโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ไม่ประสบความ
ส�าเร็จในการรักษา	

-	 ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที ่
มักไม่สะท้อนกลับไปยังทีมสหวิชาชีพระดับ 
โรงพยาบาลและขาดการสื่อสารข้อมูลกับ
ครอบครัวและชุมชน	 ท�าให้ขาดการน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์ร่วมกัน	

-	 เมื่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากชุมชนต้อง
กลับเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมักไม่มี
ระบบการแจ้งเตือนให้ทีมสหวิชาชีพทราบ	

-	 ระบบการดูแลต่อเน่ืองยังขาดการบูรณาการและ 
การวางแผนร่วมกัน	 ตั้งแต่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ	
ทตุยิภมู	ิตตยิภมู	ิตลอดจนชุมชนอย่างเป็นรปูธรรมโดย
ระบบการดูแลต่อเนื่องในปัจจุบันมักเป็นกระบวนการ
ตั้งรับที่ขาดความเข้าใจวิถีชุมชนอย่างแท้จริง

-	 การปฏบิตัติามหลกัการในแนวทางเวชปฏบิติัมาตรฐาน	
(Clinical	Practice	Guideline	-	CPG)	ไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งเครือข่ายบริการในระดับอ�าเภอ

-	 บุคลากรด้านสาธารณสุขมักให้ค�าแนะน�าต่างๆ	 แก่
ผู้ป่วยตามแนวทางที่ถูกก�าหนดไว้ตามหลักวิชาการ	
โดยมักขาดประสบการณ์และความเข้าใจในเรื่องวิถี
ชีวิตของผู้ป่วย	
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-	 ผู้ป่วยยังไม่มีความมั่นใจในการรับบริการสุขภาพจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

-	 การทบทวนด้านคุณภาพบริการต่างๆ	 มักจ�ากัดอยู่ใน
กระบวนการที่มี	 “การดูแลรักษาเป็นศูนย์กลาง”	 
มากกว่า	“การมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”	 อีกทั้งมุ่งเน้น
การได้รับการรับรองคุณภาพเป็นประเด็นหลัก

ด้านกระบวนทัศน์ของบุคลากรด้านสาธารณสุข 

ลองพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลาง	 ว่าเรายังคงเป็นเช่นน้ี
หรือไม่

-	 การท�างานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 
(Service	 plan)	 ท�าให้เราจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โดยมุ ่งเน้นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
มากกว่าด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

-	 มีปัญหาด้านบุคลากรสาธารณสุข	ทั้งจ�านวนบุคลากร
ทีไ่ม่เพยีงพอต่อการบรกิาร	ภาระงานมาก	การกระจาย
บุคลากรในพื้นที่	

-	 บุคลากรด้านสาธารณสุขไม่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีด้านการลดพฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรคได้	

-	 การท�างานตามนโยบายและแนวทางท่ีก�าหนดโดย 
ไม่ค�านึงถึงบริบทของชุมชน	 ขาดประสบการณ์และ 
แรงกระตุ้นในการท�าความเข้าใจในวิถชีวีติ	ปัญหา	และ
ข้อจ�ากัดของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างลึกซึ้ง
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ภาพฝันในการร่วมกันจัดการ 
ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำ เภอ

- ในการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีกลุ ่มเป้าหมาย 
ในประชาชนอายตุัง้แต่	15	ปีขึน้ไปและได้รบัการตรวจ
คัดกรองอย่างต่อเนื่อง	

-	 มีการให้ความรู ้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว	 เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ทีป่ระชาชนร่วมคดิร่วมพฒันาโดยมรีปูแบบสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตตามบริบทของพื้นที่

-	 เครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอและระดับต�าบลมีระบบ
การจัดการที่ดี	 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
ผู้ป่วยและเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่าย

-	 ผู้ป่วยลดปริมาณการใช้ยา	 โดยยังคงสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตและระดับน�้าตาลในเลือดได้ดี

-	 ลดจ�านวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญ	 เช่น	
กล้ามเนื้อหัวใจตาย	 (Myocardial	 infarction)	 
โรคหลอดเลือดสมอง	(Stroke)	

-	 ผู ้ป ่วยสามารถดูแลตนเองได้จนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น	 
โดยมีครอบครัวหรือคนในชุมชนคอยให้ก�าลังใจและ 
มส่ีวนร่วมในการดูแลผูป่้วย	โดยการเสรมิสร้าง	“ชมุชน
รักกัน	 เอ้ืออาทรช่วยเหลือกัน	 และไม่ทอดทิ้งกัน”  
เป็นพื้นฐาน
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- สนับสนุนทรัพยากร                        
 - สรางความตระหนักในชุมชน
 - สรางความเชื่อมั่นใหผูปวย
 - มีสวนรวมในการใหบริการ

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง

ระบบบริการสุขภาพ
 - สนับสนุนใหผูปวย
 สามารถดูแลตนเองได
 - มีทีมบริการสุขภาพที่ดี
 ใชขอมูลในการดูแลผูปวย
 - มีกระบวนการกำกับ 
 ติดตาม ประเมินผล

ผูปวยและครอบครัว
ผูปวยมีเปาหมาย

ในการพัฒนาสุขภาพตนเอง
รวมกับบุคลากรสาธารณสุข และครอบครัว 
โดยไดรับรูขอมูล การกระตุน เสริมทักษะ 

และความมั่นใจในการดูแลตนเอง

เชื่อมโยง

ชุมชน 
เครือขายแกนนำ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 

-	 คนในชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง	มีความ
ตระหนักและความพยายามในการสร้างระบบการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของชุมชน

-	 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ 
ส่งเสริมสุขภาพ	 โดยคนในชุมชนเป็นผู้คิดค้นพัฒนา 
ตามบริบทของชุมชน

การเดินทางสู่ภาพฝัน 
ในการร่วมกันจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำ เภอ
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ผู้ป่วย

-	 ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค	ในแง่ของอาการ	
ภาวะแทรกซ้อน	การป้องกนั	และการใช้ยาอย่างถกูวธิี

-	 ควรได้รับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ตามความสมัครใจ	 เพ่ือให้ได้รับการบริการที่ใกล้ชิด
อย่างต่อเน่ือง	 ลดเวลาการรอคอย	 และลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง

-	 ควรได้รับการเสริมพลังจากบุคลากรด้านสาธารณสุข	
จนคลายความวิตกกังวล	 มีแรงบันดาลใจและความ
ตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม	

-	 ผู้ป่วยทีม่ผีลเลอืดและความดนัโลหติในระดบัปกตแิล้ว
ควรได้รับการดูแลตามแนวทางที่มีคุณภาพในการ
จัดการโรคที่เข้ากับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน	

-	 ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่และรายเก่าทุกรายควรได้
รบัการตรวจภาวะแทรกซ้อนด้านหวัใจและหลอดเลือด
และการตรวจสุขภาพประจ�าปี	ปีละ	1	ครั้งในรายที่มี
ผลปกติ	และทุก	6	เดือนในรายที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ	 และได้รับการตรวจ	 2-hour	 postprandial	
blood	glucose	หรือ	HbA1c	ในผู้ป่วยที่มี	Fasting	
blood	sugar	(FBS)	เท่ากับหรือน้อยกว่า	126	mg/dl	
โดยการออกให้บริการเชิงรุกในพ้ืนที่มากกว่าการตั้ง 
รับในหน่วยงาน	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึง	 และลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน
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บุคลากรด้านสาธารณสุข

-	 ส�ารวจตนเอง	(เปลีย่นเรา–เขาเปลีย่น)	กระตือรอืร้นใน
การหาความรูท้างวชิาการท่ีถกูต้องทนัสมยั	เทคนคิการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ	 มีทัศนคติที่ดีในการดูแล 
ผู้ป่วยเชิงสังคม	 เพื่อสร้างค่านิยมของหน่วยงานที่ว่า	 
“มีมาตรฐาน	งานเห็นผล	คนเป็นสุข	สนุกพัฒนา”

-	 ตอกย�า้ความเชือ่มัน่ของสหวชิาชพีในการรบัฟังปัญหา
ความต้องการของผูร้บับรกิาร	มุง่ท�าความเข้าใจ	เรยีนรู	้
ข้อจ�ากัดและปัญหาท่ีแท้จริงตลอดจนความรู้สึกของ 
ผู้ป่วยและครอบครัวให้มากที่สุด	

-	 สร้างเครอืข่ายการดแูลผูป่้วยทีด่ร่ีวมกนัระหว่างหน่วย
บริการสาธารณสุข	 บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล 
ผู้ป่วยและเป็นระบบเดียวกันกับโรงพยาบาล	 มีการ 
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด	 ให้เกียรติ	 และเป็นมิตร	 เช่น	
แพทย์พร้อมและยินดีแนะน�าหรือสั่งการรักษาเมื่อได้
รับการปรึกษาจากบุคลากรในพื้นที่ทางโทรศัพท์

-	 มีระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยหลายระดับที่ใช้ร่วมกันได ้
ไม่ว่าจะเป็นสมุดประจ�าตัวผู้ป่วย	 บันทึกของ	 อสม.	
บันทึกการเยี่ยมบ้าน	 ทะเบียนต่างๆ	 ที่โรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	เป็นต้น	โดยไม่ควรมปีรมิาณมาก
เกินไปหรือต้องใช้เวลามากเกินความจ�าเป็น

-	 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วย
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การสร้างความน่าเชื่อถือ 
ในการจัดการบริการสาธารณสุขในพื้นที่

-	 การจัดรูปแบบบริการไร้รอยต่อที่ทีมสหสาขาวิชาชีพ
และภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอ	 ร่วมคิด	 ร่วม
พิจารณา	 ร่วมรับรู้ศักยภาพและข้อจ�ากัดด้านต่างๆ	 
ของหน่วยบริการแต่ละระดับ	 ควบคู่กับการจัดท�า
แนวทางการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงการบริการตั้งแต่
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ	 ทุติยภูมิ	 และตติยภูม	ิ 
โดยมีเป้าหมายคือ	 การสร้างคุณภาพและความน่า 
เชื่อถือให้กับการบริการของบุคลากรท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	เสริมด้วยแพทย์ที่ไปช่วยตรวจ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนควบคู่กับการเติมเต็มความรู้
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง	 พัฒนาการเชื่อมต่อ 
ข้อมูลการดูแลรักษาที่ผู ้ป่วยได้รับจากหน่วยบริการ
สาธารณสุขเป็นเนื้อเดียวกัน	 ขยายสู่เป้าหมายการที่ 
ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลต่อเนื่องใกล้บ้าน	ในกรณี
ที่ผู้ป่วยไปรับยาเองไม่ได้	 ญาติสามารถไปรับแทนได ้
โดยมีระบบคุณภาพด้านการจัดการความเสี่ยงที่ดี	

-	 การพัฒนาความพร้อมด้านอัตราก�าลังทั้งโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ทั้งอัตราก�าลัง
ประจ�าและทีมงานบริการหมุนเวียน	เพื่ออ�านวยความ
สะดวกแก่ผู ้ป่วยและญาติท่ีต้องการรับบริการใกล้ 
บ้าน
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-	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ในหน่วยบรกิารทกุระดบัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการโรค
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	 โดยการอบรมให้
ความรู	้การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ	
และการศึกษาดูงานหน่วยบรกิารรวมถงึสมาคมวชิาชีพ
ทีม่ปีระสบการณ์	เช่น	สมาคมผูใ้ห้ความรูโ้รคเบาหวาน	
เป็นต้น
        



You can never solve a problem  
with the same kind of thinking 

that created the problem in the first place.

 

คุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิมๆ
ที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณตั้งแต่ครั้งแรก

~ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ~

"

"
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ทิศทางใหม่ของการจัดการ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ระดับอำ เภอและระดับตำ บลที่เริ่มเกิดขึ้น

เก็บตกความคิดดีๆ	จากพื้นที่	

เมื่อประชาชนและภาคีเครือข่าย

ได้เสนอสิ่งที่คิดและคาดหวัง

ถ้าเรากล้าพอที่จะออกจากความคุ้นชิน	

ปัญหาเก่าอาจคลี่คลาย	

สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอาจจะเกิดขึ้น

	 ในปัจจุบันแม้จะมีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงโดยกระบวนการที่ดีแล้ว	 แต่ผู ้ป่วย 
โรคเบาหวานกลับสามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด 
<	 126	mg%	HbA1c	<	 7%	 ได้เพียง	 30%	และผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ้
เพียง	 50–60%	 เท่านั้น	 แสดงให้เห็นว่าการรักษาทางยา 
เป็นเพียงจดุเริม่ต้นของรกัษาโรค	แต่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ในวิถีชีวิตประจ�าวันจะเป็นการจัดการโรคเบาหวานและ	 
โรคความดันโลหิตสูงอย่างยั่งยืน

เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแล้วพบว่าระดับน�้าตาล
ในเลือดสูงหรือมีความดันโลหิตผิดปกติ	 แพทย์มักจะมุ่งเน้น 
การรักษาโรคโดยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับวิถีชีวิตและบริบท
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ชมุชนของผูป่้วยแบบเป็นรายบคุคล	ท�าให้ไม่ค่อยประสบความ
ส�าเร็จในการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 ในขณะที่บุคลากร 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีประสบการณ์	 ทักษะ	
และศักยภาพในการจัดการโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชน	แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยยา		

	 ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูงจึง
จ�าเป็นต้องได้รบัการบรกิารทัง้การส่งเสรมิสขุภาพ	การป้องกนั
โรค	การรกัษาพยาบาล	และการฟ้ืนฟสูภาพ	ภายใต้การท�างาน
ร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง	 2	 กลุ ่มที่รวมกันเป็น 
ทีมเดียวกันเพื่อเติมเต็มส่วนขาดของกันและกัน	 ท�าให้เกิด	 
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยมีผู ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ของการบริการ	 แทนการใช้วิธีการรักษาตามแนวทางการ
รักษาเป็นศูนย์กลาง	 นอกจากนี้ชุมชนควรมีส่วนร่วมใน 
การจัดการกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพภายในชุมชน 
ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 เนื่องจาก 
การจัดการโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตามวิถีชีวิต 
ของชุมชนโดยชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง	 
เติมเต็มประสิทธิภาพการรักษา	 อีกทั้งยังลดจ�านวนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยรายใหม่ได้เป็นอย่างดี	

ในหลายพื้นที่	 บุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยบริการ
ระดับต่างๆ	 เริ่มขับเคล่ือนการท�างานร่วมกันโดยการทบทวน
กระบวนการบรกิารสาธารณสขุในการจัดการโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง	 ด้วยความหวังที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
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กระบวนการตรวจคดักรองโรคและการรกัษาผูป่้วยแบบไร้รอย
ต่อจากบ้านสู่หน่วยบริการ	 และจากหน่วยบริการสู่เครือข่าย
สุขภาพชุมชน	 และจากชุมชนสู่ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ	 โดย
ผ่านกระบวนต่างๆ	ดังนี้	

การทำางานเป็นเครือข่ายสุขภาพ	 เครือข่ายสุขภาพ
ต้องท�างานร่วมกันเป็นทีม	 มีความจริงใจแบบเป็นพี่เป็นน้อง	
โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ผูป้ว่ยได้รบัความสะดวกสบายในการรบั
บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	 และกระบวนการให้บริการที่ไม่
สร้างภาระงานที่เกินความจ�าเป็นแก่โรงพยาบาลส่งเสริม	
สขุภาพต�าบลในการรบัคนไข้รับยาต่อเนือ่งจ�านวนมาก	โดยต้อง
มีการประชุมรับฟังปัญหาในการท�างานร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	
หมุนเวียนบุคลากรจากโรงพยาบาลไปสนับสนุนการท�างานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอย่างเหมาะสม	 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรแบบเติมเต็มซึ่งกันและกัน	 และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยในชุมชน	 เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลท่ีสามารถส่งต่อ
ข้อมูลชุดเดียวกันระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแบบเป็นปัจจบุนั	(real	time)	ซึง่จะท�าให้
สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยเพื่อความต่อเนื่องในการดูแลรักษาโรคได้

การเตรยีมความพร้อมด้านทรพัยากร	เช่น	การจดัซือ้
จัดจ้างและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
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ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลต้องเป็นแบบเดียวกบัโรงพยาบาล	เพือ่ลด
ความคลาดเคลื่อนในการติดตามและดูแลผู้ป่วย	เช่น	เครื่องวัด
ความดันโลหิต	 เครื่องตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือด	 ยาและ
เวชภัณฑ์ทุกชนิดรวมถึงยานอกบัญชียาของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่ผู้ป่วยได้รับที่โรงพยาบาลต้องสามารถ
รับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้เช่นกัน	 ผู้ป่วยที่มี 
โรคร่วมหลายโรคสามารถได้รับการวินิจฉัยและสั่งจ่ายยานอก
เหนือจากยารักษาโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงใน 
คราวเดยีวกนัโดยไม่ต้องเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาล	โดยเภสชักร
จะจัดเตรียมยาเป็นรายบุคคลให้ทุกครั้งที่มีนัดกับแพทย์ท่ี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 โดยมีการจัดการให้แพทย	์
เภสัชกร	และบุคลากรที่จ�าเป็นหมุนเวียนออกตรวจดูแลผู้ป่วย
อย่างน้อยเดือนละครั้ง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
มียาที่จ�าเป็นส�ารองไว้จ่ายแก่ผู้ป่วยที่ยาหมดก่อนวันนัด

จากภาพของความหวังสู่กระบวนการท�างานจริงใน
หลายๆ	พื้นที่ที่เริ่มขับเคลื่อนการจัดการโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงระดับอ�าเภอและระดับต�าบลอย่างเป็นรูป
ธรรม	 เช่น	 การขยายบริการด้านสาธารณสุขตามแนวทางการ
ดูแลต่อเนื่อง		(Continuity	of	Care	-	CoC)	จากโรงพยาบาล
ลงไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เช่น	 การตรวจ 
คัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ	 การตรวจ	 lab	 
ประจ�าปีตามชุดสิทธิประโยชน์ของส�านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	การตรวจหาระดับน�า้ตาลเฉลีย่สะสม
ในเลอืด	การตรวจเลือดเพือ่การวนิจิฉยัอืน่ๆ	เช่น	ไขมนัในเลอืด	



ทำ ความเข้าใจ DHS 71

Uric	 acid	 การท�างานของตับ	 ไต	 ต่อมไทรอยด์	 การตรวจ 
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน	 ตา	 ไต	 เท้า	 หัวใจและหลอดเลือด	
เป็นต้น	 โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาล	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการ	 พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก	 ไปร่วมเสริมก�าลังช่วย
ด�าเนินการเพื่อลดภาระของประชาชนและบุคลากรของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และสร้างความเชื่อถือให ้
กับการบริการใกล้บ้าน	ซึ่งเป็นการลดความแออัดในการรอรับ
บริการที่โรงพยาบาลอีกด้วย

ผูปวย
โรคเบาหวาน 
โรคความดัน

โลหิตสูง

บุคลากร
สาธารณสุข

อาสาสมัคร 
ผูดูแล

ผูนำชุมชน 
ผูนำศาสนา

ชุมชน
ครอบครัว

เครื่องมือในการจัดการโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงของชุมชน

1.ปงปองจราจรชีวิต 7 สี ในชุมชน

2.การดูแลแบบชุมชนไมทอดทิ้งกัน

3.การกลับสูวิถีชีวิตแบบเดิมของชุมชน

4.เศรษฐกิจพอเพียง

ผูปวยที่สามารถ
ควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือด
และ

ความดันโลหิตได

ชองทาง
การรับรูปญหา

และความตองการ
ของผูปวย ครอบครัว

และชุมชน

การรวมกัน
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน
ใหเอื้อตอ

การดูแลสุขภาพ

ชองทาง
การเพิ่มศักยภาพ

ที่จำเปน
ในการจัดการ
ปญหาสุขภาพ

กระบวนการหมู่บ้านจัดการ 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
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เมื่อหมอโรงพยาบาลชุมชนสมัครใจ 
ออกไปรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บล

	 กระบวนการสร้างแรงบนัดาลใจและเสรมิแรงจงูใจให้
แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนออกไปให้บริการในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เป็นกระบวนการส�าคัญที่ท�าให้ระบบ
บริการสาธารณสุข	ผู้ป่วย	แพทย์	รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุข
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ร่วมกัน	 โดยสิ่งที่ประชาชนได้รับคือเวลาจากบุคลากร	 และ
โอกาสพูดคุยสอบถามเพื่อการเรียนรู้และแก้ความไม่เข้าใจ
ต่างๆ	 ในบรรยากาศที่เป็นมิตรและมีความเอื้ออาทร	 แพทย์
สามารถพฒันาทกัษะการให้ค�าปรกึษาด้านการปรบัพฤตกิรรม
ของผูป่้วย	ได้เรียนรู้ทนุทางสงัคม	วฒันธรรม	ศาสนา	การแพทย์
ทางเลือก	 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และความเข้มแข็งของชุมชนใน
การช่วยเหลือดูแลกัน	 ทั้งยังมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ
แก่บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอีกด้วย	

เมื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บล 
หยิบยื่นความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจ  
ผู้ป่วยก็ไม่ต้องไปแย่งคิวรอเจาะเลือดที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่เช้ามืด

จากการท�างานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลและโรงพยาบาลชุมชนอย่างไร้รอยต่อท�าให้เกิด
กระบวนการบริการสาธารณสุขที่สะท้อนถึงความร่วมแรง
ร่วมใจร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคกันอย่างเป็นรูปธรรม	
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เช่น	 การพัฒนากระบวนการตรวจระดับน�้าตาลในเลือด	 
โดยผู ้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเข้ารับบริการตรวจระดับ
น�้าตาลในเลือดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้ล่วงหน้า
ถึง	 3	 วันก่อนวันนัดหมายที่โรงพยาบาลเพ่ือลดระยะเวลา 
รอคอยเข้ารับบริการ	 หรือผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาในการ
เข้ารับบริการตามความสะดวกของตนเองได้ตามจ�านวนผู้ป่วย
ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละชั่วโมงท�าให้ผู ้ป่วยสามารถเข้ารับการ 
ตรวจได้ทั้งวัน	ผู้รับผิดชอบงาน	NCD	มีเวลามากขึ้นในการให้
สุขศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มที่มีปัญหาใกล้เคียงกันซึ่งมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการให้สุขศึกษาที่สอนทุกคนเหมือนกัน	
ท�าให้ความแออดัและตงึเครียดในคลนิกิโรคเบาหวานความดนั
โลหิตสูงเร่ิมคลี่คลาย	 ส่งผลให้ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดหมาย 
มากขึ้น

เมื่อ one stop service  
กลายมาเป็น one stop หมู่บ้าน 
วันที่ประชาชนเป็นผู้นัดหมาย 
และบุคลากรด้านสาธารณสุขตอบสนอง

เคยสงสัยกันไหมว่าท�าไมในปัจจุบันโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีรูปแบบการให้บริการตรวจรักษา 
โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	แบบ	one	stop	service	
ท�าให้ผู ้ป่วยต้องมาแออัดเพื่อรอรับบริการเดือนละคร้ัง	 ถ้า 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูงจะมารับการรักษา
แบบไข้หวัด	ปวดเอว	ท�าแผล	ทุกวันได้หรือไม ่?
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ระบบบริการแบบ	 one	 stop	 service	 ถูกน�ามาใช้ 
ครั้งแรกในประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านการเงิน	การบริการ	
และการปกครอง	เช่น	การต่อทะเบยีนรถ	การท�าหนังสอืเดนิทาง	
งานทะเบียนราษฎร์	เป็นต้น	เนื่องจากงานลักษณะนี้มีขั้นตอน
ยุ่งยากซับซ้อน	 มีผู้รับผิดชอบงานหลายภาคส่วน	 ใช้เอกสาร
จ�านวนมาก	 ท�าให้การบริการใช้เวลานาน	 ดังนั้นเพื่อลดระยะ
เวลาในการบริการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	
จึงใช้ระบบบริการแบบ	 one	 stop	 service	 โดยย้ายหน่วย
บริการแต่ละจุดมาไว้ใกล้กันและส่งต่อการบริการแบบเป็น
ล�าดับ	 ในขณะที่งานด้านสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องใช้การ
ปฏิสัมพันธ์	พูดคุย	ท�าความเข้าใจ	 เนื่องจากเป็นงานที่ต้องให้
บริการในหลายรูปแบบ	 ต้องวางแผนการรักษาแบบเป็นราย
บคุคล	เมือ่พิจารณารูปแบบการบรกิารแล้วพบว่า	ระบบบรกิาร
แบบ	one	stop	service	ในงานด้านสาธารณสุขเป็นการตอบ
โจทย์ของบุคลากรสาธารณสุขเป็นหลัก	 เช่น	 การด�าเนินงาน
คลนิกิ	NCD	คณุภาพในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ท�าให้
การให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยในการปรับพฤติกรรมเป็นรูปแบบท่ี
ถูกก�าหนดไว้	 เช่น	 การปรับพฤติกรรมการกิน	 ออกก�าลังกาย	
พักผ่อนให้เพียงพอ	ปลูกผักปลอดสารพิษ	เป็นต้น	ซึ่งบางครั้ง
ค�าแนะน�าของบุคลากรสาธารณสุขก็ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผูป่้วย	จงึควรทีจ่ะทบทวนว่า	สิง่ท่ีท�าก่อประโยชน์คุม้ค่ากบั
ความพยายามและเวลาของทั้งผู ้ให้บริการและผู้รับบริการ 
หรือไม่	 เพราะคำาตอบท่ีดีที่สุดในการจัดการโรคเบาหวาน	 
โรคความดนัโลหติสงูควรมาจากประชาชน	ซึง่ปรากฏตวัอย่าง
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ให้เห็นในหลายๆ	พื้นที่	เช่น
การตรวจรักษาและการนัดรับยานอกโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 โดยผู ้นัดหมายวันเวลาอาจเป็น 
เจ้าอาวาสวัดประจ�าหมู่บ้านที่เสนอว่าควรนัดหมายในวันพระ	
เนือ่งจากคนในชมุชนแทบทกุคนจะมาทีว่ดัพร้อมกบัญาตพิีน้่อง
อยู่แล้ว	 หรืออิหม่ามที่เสนอให้เข้ามาท�ากิจกรรมท่ีมัสยิดใน 
วันศุกร์	 ซึ่งผู ้น�าศาสนาทั้งสองสามารถท�าให้บุคลากรของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้พบผู้ป่วยทั้งหมดตาม 
วิถีชีวิตในบริบทชุมชน	 ซ�้าท่านยังให้ลูกศิษย์หรือชาวบ้านไป 
ตามคนไข้ที่ไม่มาได้ทันที	ปรากฎการณ์ที่เห็นได้เสมอๆ	นี้มีคน
เรียกติดตลกว่าเป็น	One	stop	หมู่บ้าน	ถือเป็นการนัดหมาย
การตรวจรักษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทชุมชนท่ี 
ปฏบิตักินัมาอย่างยาวนาน	ส่งผลดีคือ	คนไข้ขาดนดัน้อยลง	และ
ลูกหลานได้เรียนรู้เพื่อดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเอง	

การให้ความรู ้ด้านสาธารณสุขรูปแบบใหม่	 การ
เปลี่ยนรูปแบบการให้ความรู้จากการให้ความรู้แบบทางเดียว
โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข	 เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในกลุ่มคนป่วยกันเอง	 การตอบค�าถามคาใจเก่ียวกับ 
เบาหวานความดนัในการท�าประชาคมหรอืการรวมกลุม่กนัเอง
ของผู้ป่วยในชุมชน	และการสอดแทรกความรู้ด้านสาธารณสุข
ผ่านการเทศนาหรอือ่านบทค�าสอนทางศาสนาโดยผูน้�าศาสนา
ซ่ึงชาวบ้านให้ความสนใจเชื่อถือศรัทธาดีกว่าบุคลากรด้าน
สาธารณสุข	 เป็นกระบวนการที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่าง
แท้จริง	
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เมื่อหมู่บ้านจัดการ 
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง  
ความสำ เร็จจึงอยู่แค่เอื้อม

เมื่อชุมชนเอางานคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงไปเป็นภารกิจของชมุชน	ชมุชนอาจท�าได้ผลดีครบถ้วน
และมีความก้าวหน้ากว่าเรา	 เชื่อหรือไม่ว่า	 ชุมชนสามารถ
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยในชุมชนได้ดีกว่าโรงพยาบาลเกือบ	3	เท่า

ถ้าบุคลากรสาธารณสุขตั้งค�าถามกับตนเองว่า	 ท�าไม
การคดักรองกลุ่มเสีย่งและผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนั
โลหิตสูงจึงไม่ครบตามเป้าหมาย	 ค�าตอบคือ	 ประชาชนไม่
ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ	ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ	เห็นความ
ส�าคัญของการท�ามาหากินมากกว่าสุขภาพ	 หรืออีกด้านหนึ่ง
อาจบอกว่า	 คนไม่พอ	 เครื่องมือไม่พอ	 ไม่มีนโยบายสนับสนุน
อย่างจริงจัง	

ประชาคมคนหา
แนวรวมแฟนพันธุแท ชุมชน

สรางขอตกลง

ระดมทุนทางสังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาศักยภาพ

รวมกันดูแล
สุขภาพ

ของคนในชุมชน

เกิดการจัดการขอมูล
ที่คนในชุมชน

สามารถเขาถึงขอมูล
สุขภาพของตนเอง
และครอบครัวได

เกิดประสบการณ 
คลังความรู 

เผยแพรสูชุมชนอื่นๆ
1. แกนนำชุมชน 
2. ญาติ 
3. ผูปวย 
4. จิตอาสา อสม.

กระบวนการรวมจัดการปญหาสุขภาพของเครือขายสุขภาพระดับหมูบานและระดับตำบล
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คืนขอมูล
การปวยดวย
โรคเบาหวาน 
โรคความดัน

โลหิตสูง
การเกิดภาวะ
แทรกซอน 
และการตาย

แกคนในชุมชน

รวมกันคนหา
บริบท 

พฤติกรรม 
การดูแล

ที่ไมเหมาะสม
คนหา

ภูมิปญญา
ทุนทางสังคม

รวมมือ
รวมใจ

สนับสนุน
การตรวจ
คัดกรอง
ที่จำเปน
ทั้งชุมชน

รวมกัน
วางแผน
การดูแล
ตอเนื่อง
กับชุมชน

อยาง
เหมาะสม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
ที่เปนของชุมชน เพื่อชุมชน

เครือขายแบบ
รวมคิด รวมทำ

ผูปวย
และผูดูแล

ผูนำชุมชน
และอสม.

อปท.

เจาหนาที่สาธารณสุข
ลงไปมีสวนรวมกับชุมชน

และหนวยงานอื่นๆ ในชุมชน

ทำใหผูปวยและผูดูแล
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

สรางกลุมหรือเครือขายผูปวย
และกลุมเสี่ยงแตละโรค

ชุมชนมีสวนรวมคิดและรวมพัฒนา
ระบบสุขภาพของตนเองและชุมชน

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของคน
ในชุมชนและการดูแลกัน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน

เจาหนาที่
สาธารณสุข
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เมื่อเราชี้น้ิวไปยังผู้ใดผู้หนึ่ง	 นิ้วชี้ที่พุ่งออกจากตัวเรา	
คอื	ความคดิของเราทีค่ดิแทนผูถู้กชี	้นิว้หัวแม่โป้งชีข้ึน้ไปบนฟ้า	
เหมือนที่เราต่อว่าสิ่งแวดล้อม	ระบบ	เจ้านาย	ในขณะที่นิ้วอีก
สามน้ิวทีเ่ราเอาซ่อนไว้ในอุง้มือของเรานัน้มนัแอบช้ีมาท่ีตวัเรา
เอง	นั่นหมายความว่า	 เมื่อเราเห็นแต่ปัญหาของผู้อื่น	 เราอาจ
ลืมมองปัญหาของเราเอง	 ลองย้อนคิดทบทวนดูว่าเราเคยเป็น
แบบนี้หรือไม่

-	 เราเป็นคนก�าหนดวันนัดโดยไม่ถามชุมชน	
-	 เราก�าหนดวันเพียงวันเดียวต่อเดือน	ต่อ	6	เดือน	หรือ

ต่อ	1	ปี
-	 เราบอกให้ผู้ป่วยเข้ามาท�ากิจกรรมในหน่วยบริการ 

ของเรา	
-	 เรามักจะนัดผู้ป่วยบ่อยๆ	ทีละเรื่องสองเรื่อง	เช่น	วันนี้

ตรวจระดับน�้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิต	
อาทิตย์หน้าตรวจเท้า	อาทิตย์ถัดไปตรวจตา

จากประเด็นดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนจะ
เป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงระบบการคดักรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	 โดยในหลายพื้นที่ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการคัดกรองในชุมชน	 โดยอาจใช้วัน 
รับเบี้ยยังชีพ	เงินผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	ท�าบัตรประชาชนเคลื่อนที่	
วันท�าสาธารณประโยชน์ของชุมชน	 เป ็นวันที่บุคลากร
สาธารณสุขสองสามคนเดินทางไปหาผู้คนสองสามร้อยคน	 
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แทนการให้ผู้ป่วยสองสามร้อยคนเดนิทางมาหาเราสองสามคน	
โดยม	ีภาคเีครอืข่ายทัง้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน		(อปท.)	
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ทีม่าคอยอ�านวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการท�างาน	 
และเมื่อมีคนในชุมชนตกหล่นจากการคัดกรองโรค	 อสม.จะมี
กระบวนการในการติดตามเก็บตกแบบเป็นรายบุคคลในเวลา
ราษฎรเสริมกระบวนการแบบเวลาราชการของเราอีกด้วย	 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนได้เมื่อชุมชนมองว่าเป็นภารกิจจ�าเป็นที่ 
ตอบโจทย์สิ่งท่ียังขาดอยู ่ในชีวิตของพวกเขาที่ชุมชนควร 
ให้ความส�าคัญ	 ท�าให้เกิดกระบวนการท�างานร่วมกันระหว่าง
คนในชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ	เช่น	องค์การบริหารส่วน
ต�าบล	 (อบต.)	 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตรวจ
วัดระดับน�้าตาลในเลือดและเครื่องวัดความดันโลหิตมาให ้
ทุกหมู่บ้านและชุมชนช่วยกันจัดหาแถบเจาะเลือดเพิ่มเติมเอง	
เพื่อใช้คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของคน 
ในชุมชนตั้งแต่อายุ	15	ปีกันเอง	โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข
ช่วยให้ค�าปรึกษาด้านการใช้งานและมาตรฐานของเครื่องมือ
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตรวจ	 โดยควรเป็นเครื่องของ
บริษัทเดียวกันกับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพื่อ 
ลดภาระในการสอบเทียบและบ�ารุงรักษา	



Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. 

Imagination encircles the world.

จินตนาการสำ คัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำ กัด  
แต่จินตนาการมีอยู่ทุกที่ในโลก

~ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ~

"

"
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เมื่อปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสี  
เป็นกระบวนการของชุมชน  
self-monitoring จึงเกิดขึ้น

- หัวใจ/
  หลอดเลือด
- สมอง
- ไต
- ตา
- เทา

เฝาระวังดวย “ปงปองจราจรชีวิต 7 สี”

ปกติ

≤120
         80 

mmHg

≤100 mg/dl

กลุมเสี่ยง

120 - 139
 80     89 

mmHg

100-125 mg/dl

กลุมปวย ระดับ

กินยา
คุมอาการ

‹140
  90 

mmHg

‹126 mg/dl

140-159
 90   99 

mmHg

FBS 

126-154 

mg/dl

HbA1c ‹ 7

160-179
100 109 

mmHg

FBS 

155-182 

mg/dl

HbA1c 7-7.9

≥180
  100 

mmHg

FBS 

≥183

mg/dl

HbA1c › 8

  

โรคแทรกซอน

ปกติ + _ 0 1 2 3

หน่วยบรกิารสาธารณสขุใช้เครือ่งมอืปิงปองจราจรชีวติ
เจ็ดสีมานานแล้ว	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ
ตระหนักถงึการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่ควบคมุระดบัน�า้ตาล
ในเลอืดและระดับความดันโลหติของตนเอง	แต่พบว่าในขณะที่	
ผู ้ป่วยส่วนหนึ่งรู ้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่ท�าให้รับรู ้ความ
คืบหน้าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง	 แต่มีผู้ป่วย 
อกีกลุ่มหนึง่รู้สกึว่าไม่ชอบเครือ่งมอืนี	้ทัง้ๆ	ทีปิ่งปองจราจรชวีติ
เจ็ดสีเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดี	 แต่กลับ
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สร้างความอึดอัดแก่ผู้ป่วยเมื่อถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม	เช่น

-	 ใช้เป็นเครื่องมือควบคุมชีวิตของผู้ป่วยแบบจับผิด
-	 ผู้ป่วยรู้สึกอับอาย	 เมื่อถูกติดสี	 ติดเบอร์	 ถูกแยกกลุ่ม	

ต่อหน้าผู้ป่วยคนอื่นๆ	
-	 บุคลากรด้านสาธารณสุขมักไม่พอใจหรือต�าหนิ	 เมื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงตามเป้าหมายที่
คาดหวัง

-	 ผู ้ป่วยมักโดนขู ่ด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคว่าจะ
ตาบอด	ไตวาย	ถูกตัดนิ้ว	ตัดขา

-	 ผู ้ป่วยเป็นเป้าหมายที่	 อสม.	 หรือโครงการต่างๆ	 
ต้องไปติดตามเพื่อควบคุมต่อที่บ้านเหมือนเป็นการ
ท�าโทษ	 เพื่อนบ้านมองว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง	
ต้องถูกควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แม้เป้าหมายในการใช้เครื่องมือปิงปองจราจรชีวิต 
เจ็ดสีคือการที่ผู ้ป ่วยมีสุขภาวะที่ ดี	 สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืดและระดับความดนั
โลหติของตนเองได้	แต่การเปลีย่นแปลงวถีิชวีติและชวีติประจ�า
วันเป็นเรือ่งทีต้่องอาศัยเวลา	ในขณะทีบ่คุลากรด้านสาธารณสขุ 
อยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโรคแต่ข้อมูล 
จากเครื่องมือปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีกลับเป็นผลลัพธ์ของ
ผู ้ป่วยแต่ละรายโดยไม่เห็นผลลัพธ์ในภาพรวมของชุมชน	 
ท�าให้ชุมชนไม่อาจวางแผนการจัดการช่วยเหลือกันและกันได้	 
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จากปัญหาดังกล่าวท�าให้หลายๆ	 ชุมชนเริ่มขับเคลื่อนการ
จดัการสขุภาพด้วยตนเองโดยการน�าเอาเคร่ืองมอืปิงปองจราจร
ชีวิตเจ็ดสีไปใช้กันเองในชุมชน	 โดยเริ่มจากกระบวนการ	 
ดังนี้	

-	 การใช้เครื่องมือปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีโดยเริ่มใช ้
ในกลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านแล้ว
ชักชวนกลุ่มผู้สูงอายุและเพื่อนบ้านมาร่วมด้วยความ
สมัครใจ	

-	 คนในชุมชนเรียนรู้ร่วมกัน	 สอนกันเอง	 จนสามารถ 
แปะชื่อตนเองลงในแผ่นปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีได ้
ถูกต้องตามระดับน�้าตาลในเลือดและความดันโลหิต
ของตนเอง	

-	 ผู ้ที่อยู ่ในกลุ ่มสีเดียวกันพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
สิ่งที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	 และวิธีท่ีจะช่วยกัน 
ให้ระดับน�้าตาลในเลือดและความดันโลหิตตามสีที ่
ตนเป็นอยูดี่ขึน้เรือ่ยๆ	จนอยูใ่นระดับสขีาว	(ปกต)ิ	หรอื 
สีเขียวอ่อน	 (เสี่ยงน้อย)	 หรือสีที่สะท้อนว่าตนเองมี
ระดับน�้าตาลในเลือดและความดันโลหิตดีขึ้นกว่าเดิม

-	 คนในชุมชนท�าสมุดบันทึกระดับน�้าตาลในเลือดและ
ความดันโลหิตของตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือน�าไป
ประกอบการพบแพทย์เพื่อขอค�าแนะน�า

-	 การน�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่บุคลากรด้านสาธารณสุข
รณรงค์มาประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับวิถีชีวิตของ
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ผู้ป่วยและชุมชนอย่างเหมาะสม	 เช่น	 การเดินหรือ 
ขี่จักรยานไปท�างาน	 ไปตลาด	 หรือไปวัด	 แทนการ 
ขี่จักรยานยนต์	 การจัดร�าวงทุกสัปดาห์แทนการเต้น 
แอโรบิก	การกินของที่ปลูก	ปลูกของที่กิน	การปลูกผัก
ปลอดสารพิษแทนการหาอาหารแลกเปลี่ยน	เป็นต้น

-	 ผู้น�าชมุชนและผูน้�าศาสนาเป็นแบบอย่างในการปฏบัิติ
ตัวและเป็นผู้น�าการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 การร่วม
ก�าหนดกติกาชุมชน	 เช่น	 งานเลี้ยงปลอดสุราและ 
น�้าหวาน	ชุมชนปลอดบุหรี่	

-	 ภาคเีครือข่าย	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	
สนับสนุนงบประมาณและการจัดการสภาพแวดล้อม
ต่างๆ	 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน	
เช่น	สถานที่และอุปกรณ์เพื่อการออกก�าลังกาย	เมล็ด
พันธุ์ผัก	

-	 การขยายขอบเขตการคัดกรองโดยขยายกลุม่เป้าหมาย
ในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต 
สงูในประชาชนอายต้ัุงแต่	15	ปีขึน้ไป	เพิม่การคดักรอง
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ ่มเสี่ยงและกลุ ่มป่วยที่มีอาย	ุ 
35	ปีขึ้นไปทุกรายมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง		

-	 การคนืข้อมลูผลลพัธ์ความส�าเรจ็ในเวทขีองประชาชน
เช่น	 การประชุมหมู่บ้าน	 และร่วมกันเชิญชวนผู้ท่ียัง 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมให้ร่วมหาแนวทางในการช่วย
ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและความดันโลหิตอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นมิตร	
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-	 ตดิตามความก้าวหน้าในการใช้เครือ่งมอืปิงปองจราจร
ชีวิตเจ็ดสีอย่างสม�่าเสมอ

ชุมชนไม่ทอดทิ้งกันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตผู ้ป ่วยและ 
วัฒนธรรมของชุมชนได้เมื่อคนในชุมชนเข้าใจที่มาที่ไปและ
ความจ�าเป็นในการด�าเนินกิจกรรมตามนโยบายต่างๆ	 ให้เกิด
ผลลัพธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้	 คนในชุมชนมัก 
ค�านึงถึงผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 วิถีชีวิต	 
รวมถึงข้อจ�ากัดของครอบครัว	ญาติ	ผู้ดูแล	จึงเรียกว่า	“การไม่
ทอดทิง้กนั	เอือ้อาทรกนัและกัน	ด้วยความรกัและมติรภาพ”

การก้าวเดินของชมุชนลกัษณะนีจ้ะท�าให้เราเริม่ได้เหน็
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของ
ตนเองท�าให้ชุมชนเริ่มจัดการสุขภาพของตนเองได้	 ในขณะที่
บุคลากรด้านสาธารณสุขเปลี่ยนบทบาทจากผู้ท�า	 ผู้ควบคุม
ก�ากับ	ไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมที่
ชมุชนเลือกเองภายใต้บรรยากาศทีเ่ป็นมติร	ปัจจบัุนการด�าเนนิ
งานในหลายชมุชนส่งผลลพัธ์อย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	บางชมุชน
มีผู้ป่วยที่สามารถคุมระดับน�้าตาลในเลือดและความดันโลหิต
ได้ต�่ากว่า	126	mg%	หรือ	HbA1c	ได้ต�่ากว่า	7	มากกว่า	80%		
หรือบางชุมชนไม่มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่ในปีถัดๆ	มา



86 บ้านเล็กที่อบอุ่น ในป่าใหญ่ที่งดงาม

ผลการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
กอนรวม
โครงการ

หลังรวม
โครงการ

เพิ่มขึ้น ลดลง

การกินผักและผลไมสดรวมกัน

วันละครึ่งกิโลกรัมหรือ 5 กำมือ

เปนประจำ

51.4 85.7 34.3 -

ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

เปนประจำ
42.9 14.3 28.6

กินผักผลไมสด 5 สีตอวัน

เปนประจำ
17.1 34.3 17.2

กินเนื้อสัตวที่มีไขมันสูง กะทิ 

และอาหารทอดเปนประจำ
81.4 62.9 18.6

กินอาหารแตละมื้อ เติมน้ำตาล 

เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอส 

เปนประจำ
58.6 24.3 34.3

กินอาหารแปรรูปหรือ

ผานการถนอมอาหาร
62.9 37.1 25.7

เคลื่อนไหวรางกายหรือ

เลนกีฬาครั้งละ 30 นาที 44.3 80 35.7

นอนไมหลับเพราะคิดมาก

หรือกังวลใจ เปนประจำ
5.7 2.9 2.8

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล

0 0

0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สูบบุหรี่ สูบยาเสน 

หรือสารเสพติดอื่นๆ
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ภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำ เภอที่เข้มแข็ง 
ปรับโจทย์เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
จากการจัดการด้านสาธารณสุข 
ไปสู่คุณภาพชีวิตที่คิดไม่ถึง

เป็นที่สังเกตว่าหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเรียกว่า	
“นวัตกรรม”	 เมื่อถูกถ่ายทอดสู่ชุมชนและรณรงค์ให้ชุมชน
ปฏิบัติจะได้รับความร่วมมืออย่างดี	 แต่นวัตกรรมต่างๆ	 มักคง
อยูใ่นชมุชนเป็นระยะเวลาสัน้ๆ	ซึง่เป็นผลจากการทีค่นในชมุชน
ไม่เข้าใจถงึทีม่าทีไ่ป	ความจ�าเป็น	และประโยชน์ของนวตักรรม
นั้นๆ	แต่เมื่อชุมชนมีข้อมูลต่างๆ	ที่ท�าให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพ
ของตนเอง	ได้มโีอกาสร่วมกนัคิด	ร่วมกนัวเิคราะห์	หาทางแก้ไข
ภายใต้การสนับสนุนของบุคลากรสาธารณสุข	ชุมชนจึงเริ่มน�า
นวัตกรรมที่เคยด�าเนินการมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ชุมชน	 นวัตกรรมเหล่าน้ันจึงมีแนวโน้มที่จะมีความต่อเนื่อง
ยั่งยืนและส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ

 

การวิเคราะห์อาหารในชุมชน

เมือ่คนในชมุชนรบัรูว่้าสาเหตุของการเกดิโรคเบาหวาน	
โรคความดันโลหิตสูงมาจากการบริโภคอาหารหวาน	มัน	 เค็ม	
มากเกินไป	 คนในชุมชนจึงได้ท�าการพิสูจน์ด้วยการวิเคราะห์
อาหาร	 โดยเริ่มจากปริมาณเกลือในอาหารตามงานเล้ียงใน
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ชุมชน	 เกิดข้อค้นพบว่าคนในชุมชนได้รับเกลือจากอาหาร 
เกินกว่าปริมาณสูงสุดที่จ�ากัดที่	 1	 ช้อนชาต่อวัน	 เมื่อทราบถึง
ปัญหาแล้วจึงมีข้อเสนอให้จัดการอบรมแม่ครัวประจ�าชุมชน 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีกิจการขายอาหารในชุมชนอยู ่แล้วด้วย 
เพ่ือให้ร่วมกันปรับปรุงอาหารในชุมชน	 จนเกิดเป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับการลดความเค็มในชีวิตประจ�าวัน

  

การปรับสูตรน้ำ บูดูกับข้าวยำ 

“น�้าบูดู”	 เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวใต้	 เป็นวิธีการ
แปรรูปอาหารท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
จากอดีตถึงปัจจุบัน	 โดยใช้ปลาทะเลที่เหลือจากการจ�าหน่าย
และบริโภคหมักไว้เป็นเวลานาน	น�้าบูดูมีลักษณะคล้ายน�้าปลา
แต่มีความเข้มข้นกว่า	 มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน	์ 
ได้แก่	โปรตีน	ไขมัน	คาร์โบโฮเดรต	และวิตามิน	รวมทั้งแร่ธาตุ	
เช่น	 แคลเซียม	 ฟอสฟอรัส	 และเหล็ก	 โดยทั่วไปชาวใต้จะใช้ 
น�้าบูดูในการประกอบอาหารเกือบทุกมื้อ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มักนิยมรับประทาน
ข้าวย�าราดน�้าบูดูและน�้าพริกบูดู	

เมือ่วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานความดนั
โลหิตสูงพบว่ามาจากการบริโภคหวาน	 มัน	 เค็ม	 มากเกินไป	
ท�าให้น�้าบูดูเป็นอาหารอีกประเภทหน่ึงท่ีควรงดรับประทาน	
คนในชุมชนจึงหาทางออกโดยการวิเคราะห์ปริมาณเกลือใน 



ทำ ความเข้าใจ DHS 89

น�้าบูดู	 และหาวิธีการประกอบอาหารจากน�้าบูดูให้ยังคงมี
รสชาติอร่อยแต่มีปริมาณเกลือน้อยที่สุด

จากการวิเคราะห์กระบวนการหมักน�้าบูดู	พบว่า	ต้อง
ใช้เกลือจ�านวนมาก	โดยใช้ปลา	3	ส่วน	เกลือ	2	ส่วน	หรือเกลือ
ประมาณ	50%	โดยน�้าหนัก	หลังการหมัก	6	เดือนถึง	1	ปี	จะ
มีปริมาณเกลือในน�้าบูดูประมาณ	25%	โดยทั่วไปคนในชุมชน
มีการบริโภคข้าวย�าวันละ	2-3	ครั้ง	ได้รับน�้าบูดูประมาณ	4–6	
ช้อนโต๊ะ	 นั่นหมายถึง	 ปริมาณเกลือเกินค่าสูงสุดที่ควรบริโภค
มากกว่า	4–5	เท่า	ยงัไม่นบัการน�าน�า้บดููไปประกอบอาหาร	เช่น	
ท�าน�้าพริก	 ใส่แกง	 ท�าให้คนในชุมชนได้รับเกลือเกินปริมาณท่ี
ควรบริโภคมาอย่างยาวนาน

หลังจากเมื่อทราบปริมาณเกลือในน�้าบูดูแล้ว	 คนใน
ชุมชนมีมติในการให้แม่ครัวและร้านอาหารในชุมชนร่วมกัน
ทดลองปรบัปรงุสตูรในการท�าน�า้ราดข้าวย�าและน�า้พรกิบดู	ูโดย
ให้ใช้น�า้บูดูเพียงครึง่หนึง่จากทีเ่คยใช้และใส่เครือ่งเทศสมนุไพร
ต่างๆ	เช่น	หอม	สะระแหน่	กระเทยีม	เพือ่แต่งรสชาตใิห้มคีวาม
อร่อยเหมอืนเดมิ	ทดลองให้กนิกนัจนพอใจ	แล้วค่อยๆ	ปรบัลด
ปริมาณน�้าบูดูลงอีกคร่ึงหน่ึงโดยการผสมน�้าต้มปลาทะเลสด	 
ในทีส่ดุชมุชนกไ็ด้สตูรน�า้ข้าวย�าทีม่ปีรมิาณเกลอืเพยีงหนึง่ในสี่
จากที่เคยรับประทาน	 และชุมชนได้ร่วมกันออกข้อตกลงเพิ่ม
เตมิในการจ�ากดัจ�านวนการบรโิภคข้าวย�าไม่เกนิหนึง่ครัง้ต่อวนั
และราดน�า้ปรงุไม่เกนิ	1	ช้อนโต๊ะ	ควบคู่กบัการรณรงค์การปลกู
ผักปลอดสารพิษ	 และการรณรงค์การลดขนมหวาน	น�้าอัดลม	
ควบคู่กันไปด้วย
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ภายในหน่ึงปีหลังจากที่ชุมชนได้ทดลองปรับวิถี 
การบรโิภคอาหารจากนำา้บดู	ูพบว่า	ผู้ป่วยโรคความดนัโลหติ
สูงในชุมชนมีจำานวนลดลง	และไม่พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง	(stroke)	ในชุมชนอีก

การปรับเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนมุสลิม

	 งานเลี้ยงอาหารเพื่อนบ้านหรือ	 “งานนูหรี”	 เป็น
ประเพณีงานบุญจัดเลี้ยงอาหารอย่างไม่เป็นทางการของชาว
มุสลิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน	 โดยการเชิญผู ้สูงอาย	ุ 
ผู้อาวุโส	 ผู้น�าศาสนา	 และคนในชุมชนมารับประทานอาหาร 
ร่วมกัน	มีก�าหนดการจัดงานไม่แน่นอน	โดยอาหารที่ใช้ในการ 
จัดเลี้ยงมักเป็นอาหารที่มีรส	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 ตามวัฒนธรรม 
การบรโิภคของชาวมสุลมิ	ซึง่ส่งผลต่อการควบคุมโรคของผูป่้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	

	 ชมุชนจงึร่วมกนัปรบัเปลีย่นประเพณนีหูรเีพือ่จดัการ
โรคเบาหวานโรคความดันโลหติสงูในชมุชน	โดยการปรบัรสชาติ
อาหารส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง	 งด 
น�้าหวานและน�้าอัดลมเปลี่ยนมาเป็นน�้าชาหรือน�้าสมุนไพรท่ี
แต่งรสด้วยหญ้าหวานแทน	 ควบคู ่กับการคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนและการใช้เครือ่งมอืปิงปองจราจรชวีติเจ็ดสใีนชุมชน	
จากการขบัเคลือ่นกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งท�าให้เกดิการขยายผล
สูค่นในชมุชน	ท�าให้ปัจจบุนัอาหารทีใ่ช้ในการจดัเลีย้งงานนหูรี
เป็นอาหารที่ลดรส	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 และลดการใช้เครื่องปรุง	
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เช่น	 ผงชูรส	 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการน�าน�้าหวาน
และน�้าอัดลมมาให้กันในงานเลี้ยงเป็นการน�าผักและผลไม้มา
ให้แทน

นับเป็นสิง่ทีเ่หนอืความคาดหมายทีช่มุชนสามารถปรบั
เปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีที่มีความคุ้นชินและเห็นผลลัพธ์ 
ในระยะเวลาไม่นานได้	 โดยทั้งหมดนี้เกิดจากการท่ีชุมชน 
เป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเอง	จนเกิดความตระหนัก	มี
ความรู้ในการจัดการโรคที่ตรงประเด็น	 และมีความร่วมแรง
ร่วมใจกันในการจัดการปัญหาของชุมชนร่วมกัน

การแบ่งพื้นที่เพื่อดูแลกันและกันในชุมชน

กระบวนการจดัการโรคเบาหวานโรคความดนัโลหติสงู
ในชมุชนทีป่ระสบความส�าเรจ็	มกัเกดิจากรปูแบบของจิตอาสา
เพื่อคนในชุมชน	 โดยคนในชุมชนเองช่วยเพิ่มพลังอ�านาจและ
ร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเพื่อนผู้ป่วยเบาหวาน
ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทชุมชน	
เช่น	 การสร้างเครือข่ายจัดการโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
เพื่อช่วยเหลือดูแลกันและกัน	 โดยมีผู้น�าเครือข่ายที่เรียกว่า	
“หัวหมู่เบาหวานในชุมชน”	ท�าหน้าที่ต่างๆ	ดังนี้

-	 แจ้งเตือนนัดล่วงหน้าแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงเพื่อรับบริการอย่างต่อเนื่อง

-	 ให้บริการเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน�้าตาล
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ในเลือดแก่ผู ้ป่วยโรคเบาหวานก่อนการนัดหมาย 
ล่วงหน้า	1–2	วัน

-	 สอนหรือสาธิตการฉีดอินซูลินให้ผู ้ป ่วยที่มีปัญหา 
การใช้ยาฉีดอินซูลินหรือติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม่ที่เริ่มใช้ยาฉีดอินซูลิน

-	 จัดยาให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกินยา
-	 ติดตามผู ้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงที่ 

ขาดนัด	
-	 ติดตามเยี่ยมเยียน	 ให้ค�าแนะน�า	 และให้ก�าลังใจแก่

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด
และความดันโลหิตสูงหรือขาดผู้ดูแล	

-	 จดัเวทีพบปะพูดคุยในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานความดนั
โลหิตสูงและญาติเดือนละ	1	ครั้ง

-	 เป็นแกนน�าการออกก�าลงักาย	โดยชกัชวนคนในชุมชน
ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเสีย่งและผูป่้วยโรคเบาหวาน	โรคความดนั
โลหิตสูงออกก�าลังกายสัปดาห์ละ	3	วัน

-	 จัดท�าน�้าสมุนไพรเพื่อลดระดับน�้าตาลในเลือดและ 
ลดความดันโลหิตเพื่อแจกจ่ายในลานออกก�าลังกาย	

-	 เป็นผูป้ระสานงาน	น�าปัญหาต่างๆ	ของผูป่้วยเข้าสูเ่วที
ประชาคมในระดับหมู่บ้าน	ต�าบล	และอ�าเภอ

นอกจากนี้	 สมาชิกในเครือข่ายจัดการโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชนได้มี	“การจับคู่ดูแลกัน”	 โดยมี
ท่ีมาจากแนวคดิของชมุชนท่ีว่าการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัมคีวาม
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สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	 ประกอบกับความเข้าใจ 
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงว่าเป็นโรคที่ต้องใช้เวลา 
ในการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องและยาวนาน	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความ
เบื่อหน่ายในการดูแลตนเอง	 การจับคู่ดูแลกันเป็นกลไกส�าคัญ
ในการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีแรงบันดาลใจ	 เกิดความตระหนักใน
การดูแลตนเอง	 โดยสมาชิกสามารถเลือกจับคู ่ตามความ 
สมัครใจ	 ภายใต้ข้อก�าหนดว่าการจับคู่กันควรเป็นกลุ่มผู้ป่วย 
ที่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและความดันโลหิตได้
กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและ
ความดันโลหติได้	โดยมีเครอืข่ายครอบครวัและชุมชนท�าหน้าที่
ในการเสรมิพลงัการดแูลผูป่้วย	จากกระบวนการดงักล่าวท�าให้
เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือจดัการโรค	ท�าให้สามารถควบคมุระดับน�า้ตาลในเลือดและ
ความดันโลหิตได้ดีขึ้น	 ผู ้ป่วยและผู ้ดูแลมีความสุขมากข้ึน	 
และไม่พบภาวะซึมเศร้าหรือขาดยาอีกเลย

การวัดปริมาณอาหารที่ควรบริโภคต่อมื้อด้วยวิถีชุมชน
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยคนในชุมชนบริโภค 

ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักโดยไม่มีการจ�ากัดปริมาณในแต่ละ
มื้อ	 ซึ่งการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป 
ส่งผลกระทบต่อระดับน�้าตาลในเลือด	 ชุมชนจึงมีการคิดค้น
นวัตกรรม	“อิ่มด้วยหนึ่งก่องข้าว”	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค	 โดยการปรับ	 “สัดส่วน”	
“ปริมาณ”	และ	“ความหลากหลาย”	ของอาหารที่บริโภคใน	
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โดยข้าวเหนียว	1	ส่วน	เท่ากับ	35	กรัม	เท่ากับ	ข้าว
สวยสุก	1	ทัพพี	ให้พลังงาน	80	กิโลแคลอรี่

ก่องข้าวชาย	มีขนาด	6.5X6x6	เซนติเมตร	บรรจุข้าว
เต็ม	4	ส่วน	ต่อ	1	มื้อ	หนัก	35X4	เท่ากับ	140	กรัม	ให้พลังงาน	
80x4	=	320	แคลอรี่	ต่อ	1	มื้อ

ก่องข้าวหญงิ	มขีนาด	6x5x5	เซนตเิมตร	บรรจขุ้าวเตม็	
3	ส่วน	ต่อ	1	มื้อ	หนัก	35x3	เท่ากับ	105	กรัม	ให้พลังงาน	
80x3	=	240	แคลอรี่	ต่อ	1	มื้อ

 

กลุมอาหาร หนวยวัด
พลังงาน  (กิโลแคลอรี่)

1,600 2,000 2,400

ขาว แปง ทัพพี 8 10 12

ผัก ทัพพี

ผลไม สวน

เนื้อสัตว ชอนกินขาว

นม แกว

ไขมัน เกลือ น้ำตาล ชอนชา

4 5 6

3 4 5

6 8 12

2 1 1

ใชปริมาณนอย

1	วนัตาม	“ธงโภชนาการ”	โดยมกีารก�าหนดปรมิาณข้าวเหนยีว
ที่ควรบริโภคต่อมื้อ	โดยการก�าหนดปริมาณข้าวเหนียวที่บรรจุ
ใน	1	ก่องข้าว	เป็นข้าวเหนียว	4	ส่วนในก่องข้าวชาย	และ	3	
ส่วนในก่องข้าวหญงิ	ตามตารางเปรียบเทยีบปรมิาณอาหารและ
พลังงานที่ควรได้รับใน	1	วัน
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ศาสนาและภูมิปัญญาทางเลือกกับการจัดการ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
กับการบริโภคตามวิถีมุสลิม

พื้นที่	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเป็นพื้นที่ที่มีบริบททาง
สังคม	 วัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตของประชาชนที่แตกต่างจาก
พืน้ทีอ่ืน่ๆ	ในประเทศไทย	โดยเฉพาะพืน้ที	่3	จังหวดัชายแดนใต้	
ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	 ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการจัดการโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง 
ต้องท�าความเข้าใจองค์ความรู้ทางศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิด 
การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต	เกิดเป็นการจัดการโรคเบาหวานและโรค 
ความดันโลหิตสูงในรูปแบบ	“การบริโภคตามวิถีมุสลิม”

ในโอกาสนี้ผู ้เขียนจึงขอน�าบทความบางส่วนจาก
วารสารสันติสุขสาร	 ของมูลนิธิชี้น�าสู ่สันติสุข	 โดยอาจารย์
ชัยวัฒน์	 (มูฮัมหมัด)	 สืบสันติวรพงศ์	 มาแบ่งปันเพื่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคตามวิถีมุสลิม

“อาหารท่ีมสุลมิสามารถบรโิภคได้ ไม่ใช่แค่ต้องสะอาด 
ถูกสุขลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องถูกต้องตาม
หลักศาสนบัญญัติด้วย”

 มุสลิมที่ดีจะต้องพิถีพิถันกับอาหารที่ตนรับประทาน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู ่นอกบ้าน ซึ่งก็คงไม่ใช่สิ่งที่ยาก 
ล�าบากจนเกินไป เพราะมีอาหารหลากหลายชนิดให้เราเลือก 
รับประทาน และเราคงไม่เลือกรับประทานอาหารเพียงเพราะ
ว่ามันเป็นไก่หรือเนื้อวัวเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาถึงเง่ือนไข 
ที่เกี่ยวข้อง คือ ต้องผ่านการเชือดอย่างถูกต้องตามหลักการ
อิสลาม และต้องช�าระล้างให้สะอาดตามอย่างอิสลาม รวมถึง
ภาชนะท่ีใช้กต้็องสะอาด และเครือ่งปรงุต่างๆ กต้็องถกูต้องตาม
หลักฮาลาล 

อิสลามไม่อนุญาตให้เรารับประทานอาหารที่ไม่แน่ใจ
ในความถูกต้อง เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะคับขันที่หาสิ่งที่ดี
กว่ารับประทานไม่ได้ หากเราสามารถจะเลือกสรรรับประทาน
ได้อย่างมากมาย แต่ถ้าหากเราอยู่ในภาวะคับขันหรือหิวโหย 
จนสุดจะทน หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราถ้าไม่
ได้รับประทาน ก็จะอนุญาตให้เรารับประทานสิ่งนั้น หรือสิ่งที่
เราไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานยามปกติ 

แต่ต้องในปริมาณเพียงแค่ท�าให้เรายังชีพอยู่ได้
เท่านั้น มิใช่รับประทานจนอิ่มเลยทีเดียว กล่าวคือ กินแบบ
อิสลาม คือ การแบ่งกระเพาะอาหารเป็น 3 ส่วน อาหาร  
1 ส่วน น�้า 1 ส่วน และอากาศ 1 ส่วน

“ผู้ใดอยู่ในภาวะคับขัน (ไม่มีอะไรจะบริโภค) และ
ไม่ใช่ผู้ละเมิด (บริโภคเกินปริมาณที่จ�าเป็นในการประทังชีวิต) 
ก็ไม่เป็นบาปใดๆแก่เขา (ในการบริโภคสิ่งต้องห้าม)”                          

(อัลบะเกาะเราะฮ์:	172)	
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ปัจจบัุน	หลายพืน้ทีที่เ่ป็นชมุชนมสุลมิเริม่มกีารจดัการ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	โดยใช้หลักของศาสนา
อิสลามบูรณาการกับกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพภายใต้
ความร่วมมอืของภาคีเครอืข่ายในชมุชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูน้�า
ศาสนาและผู้น�าชุมชนในระดับต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 “อิหม่าม"	
(ผู้น�าศาสนาอิสลามประจ�ามัสยิด)	 “คอเต็บ”	 (ผู้แสดงธรรม
ประจ�ามัสยิด)	 “บิหลั่น”	 (ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติ
ศาสนกิจตามเวลา)	 ซึ่งเป ็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการปัญหาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง	 
ซึ่งท่านสามารถตอกย�้าข้อก�าหนดต่างๆ	 ตามหลักของศาสนา
อิสลาม	เช่น	การบริโภคอาหารเท่าที่จ�าเป็นต่อการประทังชีวิต	
(มคีวามเหมาะสมพอด	ีมปีระโยชน์ต่อร่างกาย)	ต้องเป็นอาหาร	
“ฮาลาล”	(Halal	อนุมัติ)	และ	“ตอยยิบ”	(Toyyib	มีคุณค่า	
ปราศจากอันตราย)	 ในระหว่างการละหมาดและศาสนกิจ 
อื่นๆ	 แก่ประชาชนได้อยู่เสมอ	 ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 
โรคความดันโลหิตสูงชาวมุสลิมเกิดความศรัทธาและยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด	โดยควบคุมปริมาณ
การบริโภคอาหารแค่พออิ่มและเลือกบริโภคแต่อาหารท่ีด ี
ต่อสุขภาพ	 โดยในบางพื้นที่ยังตีความรวมถึงการลดอาหาร 
เคม็จดั	หวานจดั	มนัจดั	เครือ่งปรงุรสต่างๆ	อาหารป้ิงย่าง	ทอด
ด้วยน�้ามันทอดซ�้าที่ไม่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย	 ท�าให้เห็นผลลัพธ์ 
ที่ดีขึ้นในการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและระดับความ 
ดันโลหิตของผู้ป่วยในชุมชน
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รอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม
“เดอืนรอมฎอน”	หรอืเดอืนที	่9	ของปฏิทนิฮจิญ์เราะฮฺ	 

หรือปฏิทินอิสลาม	 เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดตลอด 
ทั้งเดือน	 โดยการถือศีลอดถือเป็นหลักปฏิบัติในศาสนบัญญัติ	 
1	ใน	5	ประการซึ่งประกอบไปด้วย	

1.	 นบัถอืพระเจ้า	(อลัลอฮ์)	องค์เดียวและนบมีฮูมัหมดั 
เป็นศาสนทูตคนสุดท้าย	

2.	 ด�ารงละหมาด	
3.	 บริจาคทาน	
4.	 ถือศีลอด	
5.	 บ�าเพ็ญฮัจย์ที่นครเมกกะ

โดยการถือศีลอดของชาวมุสลิมน้ีเป็นความตั้งใจ
ประกอบศาสนกจิเพือ่อลัเลาะห์ดว้ยการงดการบรโิภคทกุชนิด
ทัง้อาหารและเครือ่งด่ืม	งดเว้นจากการร่วมประเวณี	ระมดัระวงั
ตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามของศาสนา	 การกระท�าใน 
สิ่งท่ีไร้สาระ	 และการกระท�าใดๆ	 ที่ฝ่าฝืนค�าสั่งของพระเจ้า	 
ไม่ว่าจะด้วย

ทางมือ		 ด้วยการท�าร้าย	หรือหยิบฉวย	ลักขโมย
	 ทางเท้า		ด้วยการก้าวย่างไปสถานที่ต้องห้าม
	 ทางตา		 ด้วยการจ้องมองดูสิ่งลามก
	 ทางหู		 ด้วยการฟังสิง่ไร้สาระ	การฟังค�านนิทาให้ร้าย	
	 ทางปาก	ด้วยการโกหกโป้ปด	ให้ร้าย	พูดเรื่องไร้สาระ	 

	 หยาบคาย	
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การปฏบิติัตนเพือ่ละเว้นจากการกระท�าผดินี	้เริม่ตัง้แต่
รุ ่งอรุณจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก	 โดยมีสาระส�าคัญเพื่อให ้
ผู้ถือศลีอดได้สัมผัสและรับรู้ถงึความทุกขย์ากล�าบาก	ได้เรยีนรู้
ถึงอุปสรรคต่างๆ	ของการด�าเนินชีวิตด้วยความพากเพียรและ
สติปัญญา	 ฝึกฝนจิตใจของชาวมุสลิมทุกคนให้เป็นผู ้มีสติ	
หนักแน่น	อดทนอดกลั้นทั้งต่อความหิวโหย	ความโกรธ	ความ
ปรารถนา	และสิ่งยั่วยวนนานับประการ	พร้อมที่จะเผชิญและ
ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ	 นานา	 จึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ด�าเนินชีวิต	 ต่อหน้าที่การงาน	 และกิจวัตรประจ�าวันของชาว
มสุลมิ	นอกเหนอืไปจากความย�าเกรงและศรทัธาอย่างแรงกล้า
ที่จะได้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า

ชุมชนมุสลิมหลายพื้นที่ได้น�าหลักปฏิบัติในการถือศีล
อดช่วงเดือนรอมฎอนมาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน	ผ่านข้อควรปฏิบัติต่างๆ	เช่น

ข้อควรปฏิบัติของผู้ที่ถือศีลอดเมื่อละศีลอดในแต่ละวัน	คือ
1.		 ต้องบริโภคอาหารฮาลาลและมีประโยชน์ครบ	 5	 หมู่	

ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไขมนั	วติามนิ	แร่ธาต	ุและ
น�้า

2.	 ต้องได้รับอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม	 เพราะถ้า
ร่างกายได้รับสารอาหารมากหรือน้อยเกินไป	จะส่งผล
ท�าให้ร่างกายเกิดโรคต่างๆ	เช่น	โรคอ้วน	โรคขาดสาร
อาหาร	เป็นต้น	ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า	“จงกินจงดื่ม
และจงอย่าสุรุ่ยสุร่าย”	(บทอลอะอรอฟโองการที่	31)		
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3.	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมัน	 ขนมหวาน	
และอาหารมื้อหนัก	

4.	 แบ่งการละศีลอดเป็น	 2	 ช่วง	 ช่วงแรก	 ควรละศีลอด
ด้วยอินทผลัมเล็กน้อยและน�้า	 เป็นการกระตุ้นการ
ท�างานของกระเพาะอาหาร	 เน่ืองจากหลังถือศีลอด
ร่างกายต้องการอาหารประเภทน�้าตาลซึ่งสามารถ 
ดูดซึมเข้าสู ่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเพื่อขจัด 
ความหิวโหยและความต้องการน�้า	ช่วงที่สอง	เป็นช่วง
ภายหลังละหมาดมัฆริบซึ่งเป็นช่วงการบริโภคอาหาร
ตามปกติ	 โดยผู้ป่วยจะมีความอยากอาหารน้อยลง
เนื่องจากร่างกายได้รับน�้าตาลและน�้าในช่วงแรกแล้ว	

5.	 รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง	 เช่น	 ผักและผลไม้ 
ชนิดต่างๆ	แทนการรับประทานขนมหวาน

6.	 ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
7.	 หลีกเลี่ยงการนอนหลับหลังการละศีลอดทันที		

โดยผลลัพธ์การจัดการโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงในรูปแบบ	“การบริโภคตามวิถีมุสลิม”	นี้	สอดคล้อง
กับความรู้เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการศึกษาการจัดการโรค 
เบาหวานโรคความดันโลหิตสูงจากหลายๆ	หน่วยงาน	ดังนี้

 
 “รายงานการศกึษาทางการแพทย์ของ Mansell และ 

Macdonald ตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal 
เมื่อปี 1988 แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีน�้าหนักปกติ หากให้กิน
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อาหารน้อยมาก เป็นเวลา 7 วัน ปรากฏว่า ร่างกายของหญิง
เหล่านัน้จะปรบัตัวได้ดีไม่มีปัญหา นกัวทิยาศาสตร์กลุม่เดยีวกนั
นี้ยังศึกษาต่อไปอีกว่า หากลองให้คนอดอาหารอย่างสิ้นเชิง
ยาวนานถึง 48 ช่ัวโมง แล้วตรวจสอบดูว่าจะส่งผลต่อกลไก 
การท�างานของร่างกายอย่างไรบ้าง ผลของการศึกษาพบว่า
ร่างกายของผู ้อดอาหารกลับตอบสนองต่อการท�างานของ
ฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้นด้วยซ�้า คนที่อดอาหาร 48 ชั่วโมงเมื่อ 
ต้องกลบัมากนิอาหารอกีคร้ังหนึง่ปรากฏว่าสมดลุของฮอร์โมน
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีให้ประโยชน์และช่วยท�าให้การย่อย
อาหารดีขึ้น มีรายงานการวิจัยอื่นๆ อีกเหมือนกันที่ยืนยันว่า 
การอดอาหารอย่างสิน้เชงิจะท�าให้ความดนัโลหติลดลงในขณะ
ที่ปริมาณของเลือดที่เข้าสู่หัวใจไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความ
ว่าร่างกายปรับตัวโดยลดการท�างานของร่างกายลงในขณะที่
ประสิทธิภาพของร่างกายยังคงที่อยู่ ร่างกายของมนุษย์จึง
อศัจรรย์กว่าทีเ่ราเคยเข้าใจ ภายหลงัผ่านการอดอาหารมาแล้ว
ระบบการย่อยอาหารจะกลับเข้าสู ่สภาวะเดิมโดยไม่แสดง 
ผลร้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก่อผลเสียแต่อย่างใดเลย”

“คณะวิจัยทางการแพทย์น�าโดยนายแพทย์ Maislos 
แห่งมหาวิทยาลัยเบนกูเรียน อิสราเอล ได้ท�าการศึกษา
พฤติกรรมการถือศีลอดของชนเผ ่าทะเลทรายเบดูอิน  
คนเหล่าน้ีถือศีลอดอย่างเคร่งครัดเหมือนกับคนอาหรับ 
ถือศีลอดกันในอดีต นั่นคือ กินอาหารน้อย ออกก�าลังกาย 
หรือท�างานตามปกติ และนอนค่อนข้างน้อย วันเวลาผ่านไป
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หนึ่งเดือนเมื่อพ้นเดือนรอมฎอน หมอท�าการตรวจสอบระดับ
ไขมันของชนเผ่าเบดูอิน สิ่งที่พบคือ คนเหล่านี้มีสุขภาพทาง
ร่างกายดีขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 
ระดับไขมันที่ดีที่เรียก เอชดีแอล เพิ่มระดับสูงขึ้น”

“โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ อธิบายว่า 
การถือศีลอดในระหว่างวัน ชาวมุสลิมจะละเว้นการกินการดื่ม
ซึง่ท�าให้ร่างกายขาดพลงังานจากสารอาหารทีจ่ะได้รบัและต้อง
สูญเสียน�้าจากการขับถ่ายออกจากร่างกาย จะท�าให้รู ้สึก
กระหายน�้าและเมื่อระดับน�้าตาลในเลือดลดลงก็จะท�าให้รู้สึก
หิว ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการอดไปแล้วประมาณ 6-12 ชั่วโมง 
ซึ่งเรียกว่าระยะหิวโหย ระดับน�้าตาลและน�้าที่ลดลงจะกระตุ้น
ไปที่ศูนย์ควบคุมความหิว ส�าหรับคนที่มีร่างกายปกติ มีเจตนา 
(นียะห์) และมีความเชื่อมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺ (ศุบหฯ) 
อย่างแน่วแน่ จะไม่ท�าให้ร่างกายถึงขั้นมีอาการหน้ามืดหรือ 
หมดสติไป เพราะระบบต่างๆ ในร่างกายจะช่วยประสานงาน
กนัโดยอตัโนมตัเิพือ่ท่ีจะรกัษาสมดุลให้เกดิขึน้ โดยในระยะแรก
ร่างกายจะเริ่มมีการสลายพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในตับ ไขมัน
และกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานเพ่ือรักษาสมดุลของน�้าและ
เกลือแร่ในร่างกายอย่างเหมาะสม ท�าให้ร่างกายสามารถด�ารง
ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่อวัยวะของระบบทางเดิน
อาหารจะได้พักผ่อน และถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ล้าง 
สารพิษในร่างกายออกไป เพราะจากการศึกษาพบว่า การอด
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อาหารในระยะหน่ึงจะเป็นการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
เพราะร่างกายจะขบัของเสยีทีห่มกัหมมหรอืสารอาหารทีม่มีาก
เกินความต้องการของร่างกาย เช่น ไขมันเลือดในเลือด คอเรส
เตอรอล ออกไป เพราะหากมมีากเกนิไปในกระแสเลือดจะท�าให้
เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด”

     
การถือศีลอดสุนัต	(ปอซอสุนัต)

การถือศีลอด	มี	2	ประเภท	คือ
1.	 วาญิบ	เช่น	การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	
2.	 สุนัต	 เป็นการเพิ่มภาคผลบุญและยังช่วยเสริมการ

ถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนที่ขาดตกบกพร่อง	 โดย
การถือศีลอดสุนัตมีหลายประเภท	คือ
1)	การถอืศลีอดสนุตัทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอื	การถอืศลีอด

ของท่านนบีดาวูด	 อะลัยฮิสสลาม	 คือ	 ถือศีลอด 
วันเว้นวัน	

2)		การถอืศลีอดทีป่ระเสรฐิทีส่ดุหลงัจากการถอืศลีอด
ในเดือนรอมฎอน	คือ	การถือศีลอดในวันที่	10	ของ
เดือนมุฮัรร็อม	 (เป็นเดือนต้องห้ามและเป็นเดือน
ศักดิ์สิทธิ์เดือนหนึ่ง	ในเดือนนี้	ผู้ศรัทธาทั้งชายและ
หญิงจะหลีกเลี่ยงการงานรื่นเริงทั้งหมด)	

3)	การถือศีลอด	6	วันในเดือนเชาวาล	(เดือนต่อจาก
เดือนรอมฎอน)	

4)	การถือศีลอด	 3	 วันในทุกๆ	 เดือน	 ผลบุญของมัน
เสมือนกับการถือศีลอดทั้งปี	 และ	 ส่งเสริมให้ถือ 
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ศีลอดทั้ง	 3	 วันนั้น	 ในวันอัล-บีฎ	 (วันเต็มดวงข้าง
ขึ้น)	นั่นคือวันที่	13,	14	และ	15	ของทุกๆ	เดือน	
หรือถือศีลอดวันจันทร์และวันพฤหัสบดีและถือวัน
จันทร์อีกวันหนึ่งหลังจากนั้น	

5)	การถือศีลอด	 9	 วัน	 นับตั้งแต่	 วันที่	 1	 ของเดือน
ซุลหิจญะฮฺ	 ส�าหรับผู ้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ	์ 
การถือศีลอดในวันนั้นจะลบล้างความผิดหนึ่งป ี
ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งปีที่จะมาถึง	

6)	การถือศีลอดเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ	
7)	ส่งเสรมิให้ถอืศีลอดมากๆ	ในเดือนชะอบฺาน	โดยเริม่

ตั้งแต่วันแรกของเดือน	
8)	ถือศีลอดวันจันทร์ทุกๆ	สัปดาห์

จากข้อควรปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามในการถือ 
ศีลอดรูปแบบต่างๆ	 ส่งผลต่อเนื่องให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและใช้ชีวิต
ประจ�าวัน	ท�าให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืดและ
ระดับความดันโลหิตได้อีกระดับหนึ่งด้วย



ทำ ความเข้าใจ DHS 105

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
กับการบริโภคตามหลักพระพุทธศาสนา

การรับประทานอาหารตามหลักพระพุทธศาสนานั้น 
ให้ความส�าคัญกับการที่ต้องมีสติและรู ้ตัวตลอดเวลา	 การ 
รับประทานอาหารแต่ละมื้อก็เพ่ือหล่อเลี้ยงร่างกายและด�ารง
ชีวิตอยู่	 ไม่ใช่เพราะความอร่อยหรือความอยากซ่ึงเป็นตัณหา	 
เมื่อรับประทานมากเกินไปจะเกิดโรคอ้วน	โรคเบาหวาน	และ
โรคความดันโลหิตสูง	 การรับประทานน้อยเกินไปก็จะเป็น 
โรคขาดอาหาร	ผอมแห้ง	ไม่มแีรง	ดังนัน้จึงควรทีจ่ะรบัประทาน
แต่พอประมาณเท่านั้น

การพิจารณาอาหารก่อนบริโภคหรือโภชนปฏิสังขาโย
ก่อนการฉันอาหารในแต่ละมื้อพระสงฆ์จะท�าการ

พิจารณาอาหารก่อนการบริโภค	 เรียกว่า	 โภชนปฏิสังขาโย	
เป็นการใช้หลักโยนิโสมนสิการพิจารณาก่อนการบริโภค 
ปัจจัยส่ีในหมวดอาหาร	 เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงเริ่มฉัน	
ระหว่างทีฉ่นัถ้าเกดิความอร่อยต้องมกีารพจิารณาจากจติส�านกึ	
โดยส�านึกดังกล่าวจะคอยเตือนและก�ากับสติไม ่ให ้หลง 
กับรส	 เม่ือผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงบูรณาการ 
หลักการพิจารณาอาหารกับการจัดการโรคจะท�าให้ผู ้ป่วย 
มีสติในการควบคุมการบริโภคอยู ่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลดี 
ต่อการจัดการและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดัน 
โลหิตสูง
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ในขณะที่ในทางกรรมฐานบรรดาท่านอรรถกถาจารย	์
ได้ก�าหนดให้คนที่มีจริตแตกต่างกันสามารถเลือกปฏิบัติธรรม 
ที่เหมาะสมตามนิสัยของตนเอง	 ซึ่งจริตนี้สามารถบอกถึง
ลักษณะและพฤติกรรมในการบริโภคได้	 โดยจริตแบ่งออกเป็น	 
6	ประเภท	คือ

1.	 ราคะจรติ	มนิีสยัรกัสวยรกังาม	ยนิดีกับรปู	รส	กลิน่	
เสียง	 และสัมผัส	 ชอบอาหารรสหวาน	มัน	 อร่อย	
สีสันน่ากิน

2.		โทสะจริต	 มีนิสัยฉุนเฉียว	 โกรธง่าย	 หนักไปด้วย
โทสะ	ชอบอาหารรสเปรี้ยว	เค็ม	ขม	ฝาดจัด	เวลา 
รับประทานอาหารรวดเร็ว	ค�าโต

3.	 โมหะจริต	 ขี้หลงขี้ลืม	 สติไม่มั่นคง	 พูดผิดๆ	 ถูกๆ	 
ไม่เลือกอาหาร	มูมมาม

4.	 วิตกจริต	 ชอบเพ้อฝัน	 ไม่แน่นอน	 ชอบอาหาร 
ไม่แน่นอน	อะไรก็ได้

5.	 สัทธาจริต	เชื่อง่าย	คล้อยตามคนอื่น	ชอบอาหาร
รสหวานมัน

6.	 พุทธะจริต	 ผู้ที่มีความประพฤติปกติ	 มีปัญญาไว	
เฉียบแหลม	รอบคอบ	ชอบรสเปรี้ยว	เค็ม	เผ็ด	ขม	
ที่กลมกล่อม	รู้จักประมาณในการรับประทาน

	 การรับประทานอาหารทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้น	
สามารถที่จะเลือกกระท�าเองได้	 หรือจะน�าเอาหลักการใด 
หลักการหน่ึงมาใช้ประกอบในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมที่ เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรม 
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การกินของแต่ละบุคคล	 ส่งผลให้การควบคุมระดับน�้าตาล 
ในเลือดและระดับความดันโลหิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิถีชุมชนกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ

ในพื้นที่ชุมชนไทยพุทธบางแห่ง	 มีการจัดการโรค 
เบาหวานความดันโลหติสงูภายใต้ความร่วมมอืของคนในชุมชน	
ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าศาสนา	รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุข	ท�าให้
เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลตนเองด้วยพุทธวิธี	ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โดยมีกระบวนการ
ดังนี้

-	 การแนะน�าตัวให้รู้จักกนัและกนั	ทัง้ผู้ป่วย	ญาตหิรอื
ผู้ดูแล	ผู้น�าชุมชน	และบุคลากรด้านสาธารณสุข	

-	 สวดมนต์ภาษาบาลีและแปลไทยพร้อมกัน
-	 สวดมนต์บทมหานมัสการ	 สมาทานศีล	 5	 บท

พระพุทธคุณ	 พระธรรมคุณ	 พระสังฆคุณ	 บท
โพชฌังคปริตร	

-	 สวดมนต์บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง	 บทแผ่เมตตาให้
สรรพสัตว์

-	 เรียนรู้การบริโภคแบบพอเพียง	 โภชเนญตันยุตา	
หรอืความรูจั้กประมาณในการบรโิภค	โดยการรูจ้กั
พจิารณาอาหารก่อนบรโิภค	เข้าใจวตัถปุระสงค์ใน
การบริโภคว่าเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย	 ใช้ท�ากิจ	 
ให้ชีวิตผาสุก	มิใช่เพื่อสนุกสนาน	มัวเมา	
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การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ

การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการ
แพทย์วิถีพุทธเป็นทางเลือกที่ก�าลังเป็นที่นิยมในการดูแลและ
จัดการโรค	ผ่านกระบวนการต่างๆ	ดังนี้

1.	 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
	 การดื่มน�้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือคลอโรฟิลล์จาก

ธรรมชาตปิระมาณคร่ึงถงึหนึง่แก้ว	วนัละ	1-3	ครัง้	
ก่อนอาหารหรือตอนท้องว่าง	หรือดื่มแทนน�้าตอน
ทีรู้่สกึกระหายน�า้	ปรมิาณการด่ืมและความเข้มข้น
ของสมุนไพรอาจมากหรอืน้อยกว่านีก้ไ็ด้ตามความ
ต้องการของร่างกาย	ณ	เวลานัน้ๆ	โดยดคูวามพอดี
ได้จากความรู้สึกที่กลืนง่าย	ไม่ฝืด	ไม่พะอืดพะอม	
และความสบายตัว

2.	 กัวซา	หรือขูดซา	หรือขูดพิษ	หรือขูดลม
	 เป็นการแพทย์ด้ังเดิมของชาวไทยภูเขา	 ชาวจีน	

พม่า	ลาว	เวยีดนาม	กมัพชูา	มาเลเซยี	และประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีประสิทธิภาพใน
การเอาพิษออกจากร่างกาย	โดยระบายพลังงานที่
เป็นพิษจากเลือดท่ีถูกกระตุ้นให้เคลื่อนมาระบาย
พิษทีผิ่วหนงั	ท�าให้สามารถบรรเทาอาการไม่สบาย
ได้อย่างรวดเร็ว

3.		การสวนล้างลำาไส้ใหญ่	(ดีทอกซ์)
	 ผูป่้วยทีอ่าการหนักท�าวนัละ	1-2	ครัง้	ส่วนคนท่ัวไป
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ท�าสปัดาห์ละ	1-3	ครัง้หรอืเท่าทีร่่างกายรูส้กึสบาย	
ให้เลือกใช้สมุนไพรอย่างใดอย่างหน่ึงที่ถูกกับ
ร่างกาย	คือ	พอท�าดีทอกซ์แล้วรูส้กึสดช่ืน	โปร่ง	โล่ง	
เบา	สบายตัว

4.	 การแช่มือแช่เท้าในนำ้าสมุนไพร
	 ให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นประมาณครึ่งถึงหนึ่งก�ามือ	

จะใช้สมุนไพรอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
รวมกันก็ได้	โดยต้มกับน�้า	1	ขัน	(ประมาณ	1	ลิตร)	
ให้เดือดประมาณ	5-10	นาที	แล้วผสมน�้าธรรมดา
ให้อุ่นแค่พอรู้สึกสบาย	 ถ้าไม่มีสมุนไพรเลยก็ใช้ 
น�้าเปล่าต้มให้เดือดแล้วผสมน�้าธรรมดาให้อุ่นก็ได	้
จากนัน้แช่มอืแช่เท้าแค่พอท่วมข้อมอืข้อเท้า	3	นาท ี
แล้วยกขึ้นจากน�้าอุ่น	1	นาที	ท�าซ�้าจนครบ	3	รอบ	
โดยท�าวันละประมาณ	1-2	ครั้ง	ถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็
ท�าเฉลี่ยสัปดาห์ละ	1-3	ครั้ง	

5.		การพอก	 ทา	 หยอด	 ประคบ	 อบ	 อาบ	 ด้วย
สมุนไพรที่ถูกกัน	คือเมื่อใช้แล้วรู้สึกสบาย

	 เช่น	 พอกด้วยกากสมุนไพรฤทธิ์เย็น	 หรือพอกทา
ด้วยผงถ่านที่ใช้ก่อไฟทั่วไป	 ผสมกับน�้าสมุนไพร
ฤทธิ์เย็น	โดยพอกทาทุก	4-6	ชั่วโมง	หรืออาจพอก
ทาทิ้งไว้ทั้งคืน	 ถ้าใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นแล้วรู้สึกไม่
สบายก็ปรับใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนถ้ารู้สึกสบายกว่า

6.	 การออกกำาลังกาย	 กดจุดลมปราณ	 โยคะ	 กาย
บริหาร	ที่ถูกต้อง
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7.	 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
	 ฝ ึกเคี้ยวอาหารให ้ละเอียดก ่อนจะกลืนและ 

รับประทานอาหาร	ดังนี้
7.1	 เพิ่มการรับประทาน	ผัก	ผลไม้ที่ไม่หวานจัด		

และโปรตีนจากถั่วหรือปลา	
7.2	 ควรปรงุอาหารด้วยการต้มหรอืนึง่	ปรงุรสไม่

จัดจนเกินไป	 ถ้าเป็นไปได้	 ควรปรุงรสอยู่ใน
ระดับประมาณ	10-30%	จากที่เคยปรุง	อาจ
ปรุงมากหรือน้อยกว่าน้ีตามความสมดุล 
พอดีของร่างกาย	ณ	ปัจจุบันนั้นๆ	ซึ่งตัวชี้วัด
ของความสมดุลพอดี	 คือ	 ความรู้สึกสบาย	 
เบากาย	 มีก�าลัง	 หรือถ้าผู ้ที่ติดรสจัดมาก	 
ควรค่อยๆ	ลดรสของอาหารลงให้มากที่สุด	

7.3	 งดหรือลดการรับประทานอาหารที่มีรสจัด	
เช่น	ของหวาน	น�้าหวาน	น�้าอัดลม	เครื่องดื่ม
เกลือแร่	 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 ผลไม้หรือ 
น�้าผลไม้ที่หวานจัด	 อาหารที่เค็มจัด	 และ
อาหารที่มีผงชูรส	 อาหารที่มีไขมันสูง	 เช่น	
อาหารผัดทอด	 เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง	 และ
อาหารที่ปรุงรสอ่ืนๆ	 จัดเกินไป	 เช่น	 เผ็ด	
เปรี้ยว	ขม	ฝาด	เป็นต้น

7.4	 ลดละเลิกการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์	 ชา	 กาแฟ	 น�้าหมัก	 ข้าวหมาก	
รวมถึงอาหารที่มีโซเดียมหรือไขมันสูงเกิน	
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ได้แก่	อาหารแปรรูปหรือส�าเร็จรูปต่างๆ	
8.		ใช้ธรรมะ	ทำาใจให้สบาย	ผ่อนคลายความเครียด	
	 ลด	ละ	เลกิ	และหลกีเลีย่งอารมณ์ทีท่�าลายสขุภาพ	

อารมณ์ที่เป็นพิษ	ได้แก่	ความเครียด	ความเร่งรีบ	
เร่งรัด	 เร่งร้อน	 ความวิตกกังวล	 ความไม่โปร่ง	 
ไม่โล่ง	 ไม่สบายใจ	 ความไม่พอใจ	 ความมุ่งร้าย	
อาฆาต	พยาบาท	ความโลภ	โกรธ	หลง	ยึดติดเกิน	
เอาแต่ใจตัวเอง	เป็นต้น

9.	 รู้เพียรรู้พักให้พอดี

จากการศึกษาพบว่า	 มีผู้ป่วยจ�านวน	 1,397	 คนที่ใช้
เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการ
แพทย์วิถีพุทธ	ภายใน	5	วัน	ผู้ป่วยมีอาการของความเจ็บป่วย
ลดน้อยลงจ�านวน	1,291	คน	คิดเป็น	92.4%	ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โรคที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง	รักษาไม่หาย	
หรือต้องตาย	เช่น	มะเร็ง	เนื้องอก	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	
ไขมันในเลือดสูง	โรคหัวใจ	ภูมิแพ้	 เก๊าท์	รูมาตอยด์	ปวดตาม
ข้อ	 ปวดเมื่อยตามร่างกาย	 โรคทางเดินกระเพาะอาหารล�าไส้
เรื้อรัง	 อ่อนเพลียอ่อนล้า	 หน้ามืดวิงเวียน	 ปวดศีรษะเรื้อรัง	 
ภมูต้ิานทานลด	และการอกัเสบเรือ้รงัตามอวัยวะต่างๆ	เป็นต้น	
นอกจากนี้ยังท�าให้

-	 ผู้ป่วยเบาหวานจ�านวน	117	คน	ระดับน�้าตาลใน
เลือดลดลง	คิดเป็น	88%	

-	 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 จ�านวน	 158	 คน	 ระดับ
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ความดันโลหิตลดลง	คิดเป็น	83.6%	
-	 ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง	 จ�านวน	 78	 คน	 ไขมัน

ไตรกลีเซอไรด์และคลอเรสเตอรอลในเลือดลดลง	
คิดเป็น	73.8%	

-	 ผู้ป่วยมะเร็ง	 111	 คน	 อาการเจ็บป่วยทุเลาลง	
85.6%		 (ในจ�านวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด	หลังจาก
ปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง	 มีผลตรวจร่างกายจาก
แพทย์แผนปัจจบุนัไม่พบมะเรง็	หรอืสภาพร่างกาย
มีอาการเหมือนคนปกติต่อเนื่องกัน	6	เดือนขึ้นไป	
จ�านวน	22.5%	มีชีวิตอยู่ด้วยอาการไม่สบายจาก
พิษของมะเร็งลดน้อยลงหรือยืดอายุออกไปได้
มากกว่าการคาดการของแพทย์แผนปัจจุบัน	
63.1%	อาการไม่ทุเลาลง	14.4%)	

-	 ผู้ป่วยโรคหัวใจ	 12	 คน	 อาการเจ็บป่วยทุเลาลง	
75%
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จากแรงบันดาลใจ
สู่การสร้างสุขภาวะในพื้นที่

ด้วยมือของประชาชน
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หากจะเปรยีบสขุภาวะในพืน้ทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง	
หลายพ้ืนที่ดังตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้คงเป็นการเดินทางที่
ก�าลังใกล้ถึงที่หมาย	 ขณะที่อีกหลายพื้นที่อาจจะก�าลังเริ่มต้น
ออกเดินทาง	 แต่เมื่อมองย้อนกลับไปจะพบว่าทุกการเดินทาง
ได้ท�าให้เกดิการเรยีนรู้	การทบทวนบทเรยีนจากการขบัเคลือ่น
ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	(District	Health	System	-	DHS)	
ในประเด็นการจัดการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงผ่าน	 	 เคร่ืองมือปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสี 
ของชุมชน	 การปรับพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน 
ผ่าน	 กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ในชุมชน	 การปรับสูตรอาหารประจำาท้องถ่ินอย่างนำ้าบูดู	 
การปรับพฤติกรรมการบริโภคในประเพณีงานนูหรีของ 
ชุมชนมุสลิม	 การกำาหนดปริมาณอาหารท่ีควรบริโภคต่อม้ือ
ด้วยวิถีชุมชน	 ตลอดจน	 การนำาหลักศาสนาและภูมิปัญญา
ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโรคโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง	พบว่า	ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายๆ	
พื้นที่มีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญคือ	 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	 โดยประชาชน
ต้องร่วมรับรู ้	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมท�า	 ร่วมติดตาม	
ร่วมประเมิน	 ร่วมแก้ไขปรับปรุง	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมพัฒนา	 
จนเป็นวถีิชวีติและวฒันธรรมทีย่ัง่ยนื	ท�าให้เกดิกลไกการจดัการ
ระบบสุขภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน 
สุขภาวะของตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 บนพ้ืนฐานของ 
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ทนุทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชน	ชมุชนเป็นเจ้าของข้อมลู
และเป็นเจ้าของกระบวนการแก้ไขปัญหา	 ด้วยความร่วมมือ 
ของภาคีเครือข่าย	 โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข	 หน่วยงาน
ภาครัฐ	 และภาคเอกชนในพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงเสริมพลังอ�านาจ 
และสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ	ตามจ�าเป็น	เพื่อ
เป้าหมายในการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ด้วยมือของประชาชน 
ต่อไป

เมื่อเดินทางมาถึงบทสรุป	 ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้
จะเปรียบเสมือนสมุดบันทึกการทบทวนบทเรียนจากการ
ด�าเนินงานของพื้นที่ต่างๆ	 ที่เป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอด
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ�าเภอตามบริบทของพื้นที	่
และจุดประกายการท�างานของบุคลากรสาธารณสุขและภาคี
เครือข่ายในการผลักดันให้ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาสุขภาพ 
และสามารถใช้ต้นทุนทางสังคม	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมใน 
การแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
อย่างยั่งยืนต่อไป
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