โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
1. ชื่อโครงการ:
การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในการป้องกัน โรคเบาหวาน
โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 นางอรอนงค์ แซ่กี่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลเทพา
2.2 นางรัชนี ศิริรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเทพา
2.3 นายดรุนัย สุภัทรสมัย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทพา
3. หน่วยงาน
โรงพยาบาลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทาให้วิถี ชีวิตความ
เป็ น อยู่ เปลี่ ย นแปลงค่ อ นข้ า งมาก กระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพของประชาชน ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาโรคต่ า งๆ
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 เป็ น ปั ญ หาทางด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย ซึ่ ง การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ย
โรคเบาหวานจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เ กิด
ความพิการทางด้านร่างกายและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ รายได้ของผู้ป่วยและครอบครัว อีกทั้งจะ
นาไปสู่โรคอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น โดยที่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม
เมื่อเป็นโรคก็จะพึ่งยาเป็นหลัก โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น
ปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้น เดือนมกราคม 2553 สหพันธ์สมาคม
โรคเบาหวานระหว่างประเทศค้นพบว่า ความชุกของผู้ป่วยเบาหวานมีจานวน 285 ล้านคน และคาดการณ์ไป
อีก 20 ปีจะเป็น 439 ล้านคน สาหรับประเทศไทย สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้คาดประมาณจานวนประชากรที่เป็นโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไประหว่าง พ.ศ. 2554-2563 ว่า ในปี 2554
จะพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้น 501,299 คน ระหว่าง พ.ศ. 2554-2563 จะเพิ่มขึ้นในช่วง 501,299553,941 คนต่อปี ทั้งนี้ จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 6 ปี ดังนั้น ในปี 2563 จะมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
สูงถึง 8,200,200 คน มีแต่เพิ่ม ไม่มีลด (นพ.วิชัย เทียนถาวร : 2555)
จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในอดีตจะจัดบริการโดยการให้สุขศึกษาราย
กลุ่ มและรายบุ คคล พบว่า ยั งมีก ลุ่ มเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ้น และมีผู้ ป่ว ยโรคเบาหวานรายใหม่ทุ กปี จากนั้ นได้มี การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยให้กลุ่มผู้ป่วยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการประเมินการทา
กลุ่มในครั้งนี้พบว่าไม่ป ระสบผลสาเร็จ เพราะยังมีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ทุกปี
จากนั้น ได้มีการเชิญวิทยากรมาสอนในเรื่องการออกกาลังกายและการรับประทานอาหาร พบว่ากลุ่มเสี่ยง
เพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ทุกปี
จากสถานการณ์ โรคเบาหวาน จังหวัดสงขลา การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไป ปี 2558 พบว่า เสี่ยงต่อโรคเบาหวานร้อยละ 10.88 สงสัยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 1.35 (สรุปผลการ
ดาเนินโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตคนสงขลา ปี 2558) และการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ประชาชน อายุ 35
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ปีขึ้นไป อาเภอเทพา ปี 2588 พบว่า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 11.13 สงสัยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 1.5
ในส่ ว นของ ตาบลเทพา การตรวจคั ดกรองโรคเบาหวาน ประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้น ไป ปี 2588 เสี่ ยงเป็ น
โรคเบาหวานร้อยละ 18.33 สงสัยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 2.18 สาหรับ หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 3 ปี ย้อนหลัง( ปี 2556-2558) พบว่า ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อโรคเบาหวานจานวน
ร้อยละ 20.57,29.04 และ 24.46 ตามลาดับ ป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ร้อยละ 7.22 , 7.78 และ 7.08
ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคไต ร้อยละ 0 ,3.85 และ 1.78 ตามลาดับ และเสียชีวิตเนื่องจากมี
ภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคไต จานวน 1,0และ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.17,0 และ 3.57 ตามล าดับ และพบ
ผู้ ป่ ว ยเบาหวานรายใหม่ ( ปี 2556-2558) ร้ อ ยละ 4.58, 2.58 และ 2.52 ตามล าดั บ (ฐานข้ อ มู ล Data
Center JHCIS สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)
และจากรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวานอาเภอเทพา ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเทพา ปี 2557 – 2558
พบว่ า อั ต ราผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานมี HbA1C < 7 ร้ อ ยละ 30.57 และ 39.38 อั ต ราการเกิ ด Diabetic
retinopathy ร้อยละ 8.57 และ 1.99 อัตราการเกิด DM foot ร้อยละ 0.34 และ 0.59 ในปี 2558 อัตราการ
เกิด Diabetic neuropathy ร้อยละ 14.28 (รายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเทพา ปี 2557 –
2558)
และจากผลการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมด้ านการบริโภคอาหาร และการออกก าลั งกายของ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2558 จานวน 510 คน(จาก
ทั้งหมด 571 คน) พบว่า มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถู กต้อง ร้อยละ 38.43 มีพฤติกรรมการออกกาลัง
กายที่ถูกต้อง ร้อยละ 20.39
จะเห็นได้ว่า อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานยังเป็นปัญหาที่สาคัญ ในทุกระดับ และอัตราประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไป มีภาวะเสี่ ยงโรคเบาหวาน หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพาจังหวัดสงขลา 3 ปี ย้อนหลัง ลดลง
เล็กน้อยใน ปี 2558 ส่วนอัตราป่วย 3 ปีย้อนหลังใกล้เคียงกัน อาจจะเป็นเพราะว่า คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน ศูนย์ 2 ซึ่งดูแลประชาชนในหมู่ที่ 7 ตาบลเทพาได้ เปิดให้บริการคลินิก DPAC (Diet & Physical
Activity Clinic) กลุ่ ม เสี่ ย งได้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ทั้ งในด้านการ
บริโภคและการออกกาลังกาย
อย่ า งไรก็ ต าม การดู แ ลตนเองของประชาชน ยั งเป็ น ไปในลั ก ษณะของการพึ่ ง พิ งสถานบริ ก าร
สาธารณสุข ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าถ้าหากสามารถดูแลให้กลุ่มเสี่ยงไม่เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน หรือ
กลุ่มเสี่ยงสามารถถอยกลับไปเป็นกลุ่มปกติได้ จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการสูญเสีย
ทั้ ง ทางด้ า นภาวะสุ ข ภาพ ด้ า นเศรษฐกิ จ ทั้ งประชาชนและรัฐ และผู้ วิ จั ย มี แ นวคิ ด ว่ าการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัย จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปี ขึ้นไป และภาคีเครือข่าย ในการป้องกัน โรคเบาหวาน หมู่ที่
7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ ประชาชน ไม่เสี่ยง ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน โดยการมีส่วน
ร่วมในการดูแลตนเองและเพื่อน ในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และสามารถจัดการชุมชนให้มีสุขภาวะโดย
ประชาชน และภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อศึ กษาแบบแผนการกิ น การอยู่ของประชากรกลุ่ มเสี่ ยงโรคเบาหวานเปรียบเที ย บก่อนหลั ง
กิจกรรมเสริมพลัง
5.2 เสริมพลังกลุ่มเสี่ยงในการควบคุมปัจจัยการเกิดโรคเบาหวานโดยการสนับสนุนของครอบครัวและ
ชุมชน
5.3 เพื่อเสนอแนะการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ได้แบบแผนการกินการอยู่ของประชากรกลุ่มสี่ยงโรคเบาหวานและสามารถนาไปปรับใช้ได้ตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่
6.2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคโรคเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานไม่เป็นกลุ่ม
ป่วย กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานลดจานวนลงกลับไปเป็นกลุ่มปกติ
6.3 ผลจากการเสริมพลั งจะช่วยให้ เกิด การมีส่ วนร่วมในการดูแลตนเองและผู้ อื่น จะสามารถท าให้
ประชาชนให้ความร่วมมือจนกระทั่งประชาชนเป็นเจ้าของและดาเนินการบริหารจัดการสุขภาพด้วย
ตนเองได้ เช่นสามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น ดูแลสุขภาวะของชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนในที่สุด
7. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
การมีส่วนร่วม
- แบบแผนการกินการอยู่ของกลุ่ม
- ร่วมแลกเปลี่ยน ริเริ่มสร้างความ
เสี่ยงโรคเบาหวาน
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
- กลุ่ ม เสี่ ย งโรคเบาหวานไม่ เป็ น
- ร่วมทาความเข้าใจกับสิ่งที่จะ
กลุ่มป่วย และกลุ่มเสี่ ยงกลับไป
เปลี่ยนแปลงและตั้งเป้าหมาย
เป็นกลุ่มปกติ
- ลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- บุคคลต้นแบบ
(Modified lifestyle)
- ร่วมสะท้อนผลการปรับเปลี่ยน
8. ขอบเขตการวิ
ัย (Reflection)
พฤติกจรรม
การศึ
้เพื่อเสริ
มพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อายุ 35 ปี ขึ้นไป โดย
- ร่กวษานี
มประเมิ
นผล(Evaluation)
การสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา มี คานิยาม ประเด็นที่
ศึกษา และพื้นที่ศึกษา ดังนี้
6.1 คานิยาม
การเสริมพลัง หมายถึง คือการทาให้เกิด ทาให้มี ทาให้ตระหนั ก ทาให้เชื่อมั่น ทาให้ได้ใช้ ได้พัฒนา
"ศักยภาพ" ที่มีอยู่ในตน ให้แปรรูปออกมาเป็นพลังที่สร้างสรรค์ (http://www.doctor.or.th เข้าถึงเมื่อ 15
มกราคม 2559)
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กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานและตรวจเลือด((Fasting Plasma
Glucose (FPG) หรือ Fasting Capillary blood glucose (FCG)) แล้ ว พบว่ามี ระดั บ น้าตาลในเลื อ ด 100125 มก./ดล. (กระทรวงสาธารณสุข) โดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้
1) กลุ่มเสี่ยงสูงมาก หมายถึง กลุ่ มที่มีค่าระดับน้าตาลในเลือด 100-125 มก./ดล.และมีประวัติ
ครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน หรือมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI :
Body Mass Index) สูงกว่า 25 กก/ม2
2) กลุ่มเสี่ยงต่า หมายถึง กลุ่มที่มีค่าระดับน้าตาลในเลือด 100-125 มก./ดล. และไม่มีปัจจัยเสี่ยง
อื่นใดร่วมด้วย
แบบแผนการกินการอยู่ หมายถึง วิถีชีวิตการกินการอยู่ที่ปฏิบัติเป็นประจาของบุคคล และหรือกลุ่ม
บุคคลที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละวัย แต่ละวัฒนธรรม โดยได้รับอิทธิพลมาจากการเลี้ยงดู
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (บุษกร นิยาม)
6.2 ประเด็นที่ศึกษา
1) การรับรู้ความเสี่ยงและการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2) ประเมินภาวะเสี่ยงของกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังดาเนินการ
กิจกรรมเสริมพลัง
3) แบบแผนการกิน การอยู่ เปรียบเทียบก่อนและหลังดาเนินกิจกรรมเสริมพลัง
4) กระบวนการและกิจกรรมเสริมพลังกลุ่มเสี่ยง
6.3 พื้นที่ศึกษา
หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
9. รูปแบบการวิจัย (Study design)
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
10. ประชากรเป้าหมาย (Target population)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
จานวน 50 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559)
10.1 ประชากรศึกษา (Study population)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา จานวน 115 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559)
10.2 กลุม่ ตัวอย่าง (Purposive sampling)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอ
เทพา จั งหวัดสงขลา ในระหว่างเดือนมกราคม-สิ งหาคม 2559 และสมัครใจเข้ าร่ว มโครงการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม จานวน 30 คน
11. กระบวนการและกิจกรรมเสริมพลัง
การวิจั ยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม เป็น การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนและภาคี
เครื อ ข่ า ย เชื่ อ ว่ า ผลที่ เกิ ด ขึ้ น สามารถน าไปใช้ เป็ น ต้ น แบบ และจะก่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ซึ่ งในการ ท า
กระบวนการหรือกิจกรรมเสริมพลังนั้นจะทากระบวนการและกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนกลุ่ม
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เสี่ยงโรคเบาหวาน อายุ 35 ปีขึ้นไป และภาคีเครือข่ายหมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลาและ จะ
จัดกระบวนการและกิจกรรมเสริมพลังนั้นโดยดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ดังนี้
11.1 เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดทาใบเชิญชวน และให้ผู้เข้าร่วมลงนามในใบสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ
11.2 ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1) ร่วมแลกเปลี่ยน ริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ โดยการนากระบวนการ AIC
(Appreciation Influence Control) มาปรับใช้ ด้วยการให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมคิดถึงภาพของตนเอง ใน
อดีต ปัจจุบัน และร่วมฝันถึงอนาคต ว่าต้องการให้ตนเองเป็นอย่างไร
2) ร่วมทาความเข้าใจกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง โดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
ในการกาหนดขอบเขต (Intentional Design) โดยการสร้างเป้าหมายร่วมกัน และให้ แต่ละคนกาหนด
เป้าหมายของตนเอง กาหนดภาพฝันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะได้เป็น วิสัยทัศน์ (Vision) ให้กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดความต้อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง จะได้เป็ น พั น ธกิจ (Mission) และก็ จะเกิ ดแผนงานและเกิ ด
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนั้น
3) ร่ ว มปฏิ บั ติ (Action) โดยกลุ่ ม เป้ า หมายร่ ว มกั น ก าหนดแผน ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy
maps) ร่วมกาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome challenges) ร่วมระบุภ าคีหุ้ นส่วนที่เกี่ยวข้องใน
แผนงาน (Boundary partners) และร่ ว มสร้ า งเกณฑ์ วั ด ความก้ า วหน้ า (Progress markers) และ
ดาเนินการตามเป้าหมายที่ร่วมกันกาหนด
4) ร่วมสะท้อนผลการศึกษา (Reflection) เป็นระยะๆ โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมกันแลกเปลี่ยน
ผลการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เห็ น ผลการปฏิ บั ติ ที่ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การ หรื อ ในบางเรื่ อ งอาจจะเป็ น ปั จ เจก
(Individual)
5) ร่ ว มประเมิ น ผล(Evaluation) โดยใช้ ก ระบวนการ UCARE (Unity, Community
Participation , Appreciation, Resource sharing, Essential Care) การตรวจวัด ค่ าน้ าตาลในเลื อ ด
แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความเสี่ยงโรคเบาหวาน และแบบบันทึกอาหารและการออกกาลังกายประจาวัน
ใน 5 ขั้ น ตอนดั งกล่ าวจะหมุ น กระบวนการ 2 – 5 จนกว่ าจะได้ ผ ลการวิจั ย ที่ อิ่ ม ตั ว คื อ
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการได้อีกต่อไป
11.3 กิจกรรมเสริมพลัง โดยการทากิจกรรมกลุ่ม ดังนี้
1) ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย สร้างและหรือหาแรงบันดาลใจ
2) กลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆทีทาแล้วเห็นผลลัพธ์ และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
3) เรื่องเล่าจากบุคคลที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว
12. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมศึกษาและหรือพัฒนา
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. ผู้นาศาสนา ครู ข้าราชการบานาญ ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สัจจะ กลุ่มแม่บ้าน และครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน ประมาณ 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มภาคียุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. ผู้นาศาสนา ครู
ข้าราชการบานาญ ผู้สูงอายุ กลุ่มสัจจะ กลุ่มแม่บ้าน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนการเสริมพลังและการ
ประเมิน
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2) ภาคีสนับสนุน ได้แก่ ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการ
เสริมพลัง การปรับพฤติกรรมการกินการอยู่ในชีวิตประจาวัน
13. เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล
ก่อนดาเนินการ
1) แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความเสี่ยงโรคเบาหวาน
2) แบบบันทึกอาหารและการออกกาลังกายประจาวัน โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ครอบครัว
3) ตรวจวัดค่าน้าตาลในเลือด การวัดค่าความดันโลหิต การวัดค่า BMI และรอบเอว
ระหว่างดาเนินการ
1) บั น ทึ ก การสนทนากลุ่ ม เสี่ ย งและครอบครั ว (Focus group discussion) ในประเด็ น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค นาไปเป็นโอกาสในการปรับรูปแบบการเสริม
พลัง
2) บันทึกการเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมพลังและติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลังดาเนินการ
1) แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความเสี่ยงโรคเบาหวาน
2) แบบบันทึกอาหารและการออกกาลังกายประจาวัน โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ครอบครัว
3) ตรวจวัดค่าน้าตาลในเลือด การวัดค่าความดันโลหิต และการวัดค่า BMI
14. การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
14.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ สั ดส่ว นค่ากลาง ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
14.2 ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพ วิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) โดยจั ด หมวดหมู่ ข องเนื้ อ หา และแบบ
แผนการกินการอยู่
15. วิธีการส่งต่อและขยายงานในพื้นที่
15.1 ทาให้เห็นเป็น Model ในหมู่ 7 ต.เทพาและจากนั้น ประชาสัมพันธ์ ให้หมู่บ้านใกล้เคียงรับทราบ
ผ่านการจัดกิจกรรมชื่นชมคนที่สามารถไปถึงเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน และชวนเขาเหล่านั้นมาร่วม
กิจกรรมและจะพยายามกระจายให้ทั่วทุกหมู่บ้านในตาบลเทพา และอาเภอเทพา หรือในวงกว้ าง
ต่อๆไปในอนาคต เพื่อปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
15.2 สร้างกลุ่มคนที่สามารถเป็นต้นแบบและเป็นตัวแทนในการขยายต่อรูปแบบการดาเนินงานเพื่อให้เขา
สามารถชวนหมู่บ้านอื่นพัฒนาและสามารถจัดการดูแลตนเองและสุขภาวะของชุมชนได้
15.3 นาเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม คปสอ.
15.4 นาเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการระดับอาเภอ หรือ อื่นๆ
16. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559
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17. งบประมาณในการดาเนินงาน
ขอสนับสนุนจากมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ จานวน 80,000 บาท
18. การได้รับสนับสนุนงบประมาณของโครงการนี้จากแหล่งอื่นและเป็นจานวนเท่าไร
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ เพียงแหล่งเดียว
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19. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาปัญหาและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนข้อเสนอและ
นาเสนอเพื่อของบประ
มาณสนับสนุนจากมูลนิธิ
สุขภาพภาคใต้
3. เชิญชวนและรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดูแลตนเอง การป้องกัน
โรคเบาหวาน (AIC)

ตัวชี้วัดกระบวนการ/ผลลัพธ์
- เค้าโครงและแนวคิดงานวิจัย
- (Conceptual Framework)
- ได้รับพิจารณาให้งบประมาณ

สนับสนุน
- ใบสัครเข้าร่วมโครงการแบบ
-

5. จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์ การรับรู้ความเสี่ยง
โรคเบาหวาน
6. จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์/ บันทึกพฤติกรรม
ประจาวัน
7. ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน

สมัครใจประมาณ 50 คน
ได้เป้าหมายและวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทชีวิตของ
รายบุคคลและรายกลุ่มเสี่ยง
แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความ
เสี่ยงโรคเบาหวาน(ก่อน
ดาเนินการ)
แบบแบบสัมภาษณ์/บันทึก
พฤติกรรมประจาวัน(ก่อน
ดาเนินการ)
รายงานผลการคัดกรอง : กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตค.
58

พย.
58

ธค.
58

มค.
59

กพ.
59

มีค. เมย. พค.
59 59 59

มิย.
59

กค.
59

สค.
59

งบประมาณ

กย.
59
- ไม่มี

1315

- ไม่มี

1628

- ค่าใบสมัคร 1 แผ่น x 50คน

x 1 บาท = 50 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร
ว่าง 95 บาท x 50 คน =
4,750 บาท

29

- ค่าแบบสัมภาษณ์ 3 แผ่น x

50 คน x 1 บาท = 150
บาท
- ค่าแบบบันทึกอาหาร
7 แผ่น x 50 คน x 1บาท
= 350 บาท
- ค่า ตรวจ DTX 50 บาท x
50 คน = 2,500 บาท

5
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กิจกรรม/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
8. ร่วมดาเนินการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดกระบวนการ/ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตค.
58

พย.
58

ธค.
58

มค.
59

กพ.
59

มีค. เมย. พค.
59 59 59

- การมีส่วนร่วม : การร่วมรับรู้

มิย.
59

กค.
59

สค.
59

กย.
59

งบประมาณ
- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร

ปัญหา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
และร่วมดาเนินการ
9. ร่วม จัดทาแผนที่ผลลัพธ์ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการแก้ไข
ปัญหาโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
10. ร่วม จัดทาแผนที่ผลลัพธ์ - แผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ที่พึง
(ต่อ)
ประสงค์

ว่าง 95บาท x 50 คน x 2
ครั้ง = 9,500 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร
ว่าง 95 บาท x 50 คน =
4,750 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร
ว่าง 95 บาท x 50 คน =
4,750 บาท

11. ร่วมแลกเปลี่ยนและ หา - ได้รูปแบบในการป้องกันการเกิด
วิธีดาเนินการป้องกันการ โรคเบาหวาน
เกิดโรคเบาหวาน
12. ตรวจค้นหาโรคเบาหวาน - ผลการคัดกรอง : กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
13. จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความ
การรับรู้ความเสี่ยง
เสี่ยงโรคเบาหวาน(หลัง
โรคเบาหวาน
ดาเนินการ)
14. จัดเตรียมแบบมภาษณ์/ - แบบสัมภาษณ์/บันทึก
บันทึกพฤติกรรม
พฤติกรรมประจาวัน(หลัง
ประจาวัน
ดาเนินการ)

- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร

ว่าง 95 บาท x 50 คน x 2
ครั้ง= 9,500 บาท
- ค่า ตรวจ DTX 50 บาท x
50 คน = 2,500 บาท
- ค่าแบบสัมภาษณ์ 3 แผ่น x
50 คน x 1 บาท =150
บาท
- ค่าแบบสัมภาษณ์/บันทึก
พฤติกรรม
7 แผ่น x 50 คน x 1บาท
= 350 บาท
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กิจกรรม/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดกระบวนการ/ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตค.
58

พย.
58

ธค.
58

มค.
59

กพ.
59

มีค. เมย. พค.
59 59 59

15. ร่วมประเมินผลการ
- ผลการดาเนินงานตาม
ดาเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม
รูปแบบในการป้องกันการ
เกิดโรคเบาหวาน
16. ร่วมถอดบทเรียนผลจาก - ร่วมเรียนรู้และร่วมรับ
การดาเนินงาน
ผลประโยชน์
17. ประกวดบุคคลต้นแบบ
เบาหวาน
18. จัดมหกรรมชื่นชม
ผลสาเร็จจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มิย.
59

กค.
59

สค.
59

งบประมาณ

กย.
59

- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร

ว่าง 95 บาท x 50 คน =
4,750 บาท
- ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร

- มีบุคคลต้นแบบในการป้องกัน

-

โรคเบาหวาน
- เกิดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนและ

-

หมู่บ้านต้นแบบ

19. ทาไวนิลสร้างพลังให้
กลุ่มเป้าหมายและภาคี
เครือข่ายและเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
20. ประกวดเมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ

- ไวนิลกระตุ้นเตือนและเสริมพลัง

21. เขียนเอกสารเผยแพร่

- เอกสารเพื่อเผยแพร่

-

นาไปสู่ความสาเร็จ
- เมนูอาหารเพื่อสุขภาพนาไปใช้

ว่าง 95 บาท x 50คน =
4,750 บาท
ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ
บุคคลต้นแบบ จานวน 30
x 150 บาท = 4,500
ค่าอาหารเที่ยง และอาหาร
ว่าง 2 มื้อ 120 บาท x 155
คน = 18,600 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,950
ค่าไวนิล 8 ตรม.x 150บาท
x 2 ผืน = 2,400 บาท

- ค่าจัดทาเกียรติบัตร150

ได้

บาท x 5รางวัล = 750
บาท
- ไม่มี
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กิจกรรม/
ขั้นตอนการดาเนินงาน
22. จัดทาเอกสารเผยแพร่

ตัวชี้วัดกระบวนการ/ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตค.
58

พย.
58

ธค.
58

มค.
59

กพ.
59

มีค. เมย. พค.
59 59 59

- เล่มเอกสารเพื่อเผยแพร่

มิย.
59

กค.
59

สค.
59

กย.
59

งบประมาณ
- จัดทาเอกสารจานวน 20

เล่ม x 150 บาท = 3,000
บาท
รวมงบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ
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ใบสมัคร และสัญญาใจ ในการเข้าร่วม โครงการ การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน
หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ข้ าพ เจ้ า (น าย /น าง/น างส าว ) …………………………………………………………… อ ายุ …………… ปี
บ้านเลขที่ ………… ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่ มเสี่ยง อายุ 35 ปี
ขึ้นไปในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน ด้วยความตั้งใจจริง โดยกาหนด
เป้าหมายจะปรับแบบแผนการกินการอยู่ ในเดือนแรก ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกในครอบครัวให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการกับข้าพเจ้าจานวน ……….. คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ………………………………………………….......... อายุ …………. ปี ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร….....................
2. ………………………………………………….......... อายุ ………….ปี ความสัมพันธ์กบั ผู้สมัคร…......................
3. ………………………………………………….......... อายุ ………….ปี ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร…......................
นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับการสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่าย(ถ้ามี)ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอสัญญากับตัวเองว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้ และจะบันทึกการปรับเปลี่ยนการ
กินการอยู่ในสมุดบันทึกที่เจ้าหน้าที่คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ศูนย์ 2 มอบให้ โดยจะบันทึกตาม
จริ ง ทุ ก วั น (กรณี ที่ เขี ย นไม่ ค ล่ อ งจะให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว บั น ทึ ก ตามค าบอกของข้ า พเจ้ า )จนสามารถ
ปรับ เปลี่ ยนการกิน การอยู่ ให้ เป็ น นิ สัย ภายใน 6 เดือน เพื่ อให้ ข้าพเจ้า และครอบครัวมีสุขภาพที่แ ข็งแรง
ห่างไกลจากโรคเบาหวาน
ลงชื่อ……………………………….ผู้สมัคร
(………………………………………)
………/…………./………………..
หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………….ผู้สนับสนุน ลงชื่อ……………………………….ผู้สนับสนุน
(………………………………………)
(………………………………………)
ตาแหน่ง.............................................
ตาแหน่ง.............................................

“ผู้สนับสนุน”ควรเป็นคนในชุมชน เช่น ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อนบ้าน
(ระบุลงในช่องตาแหน่ง)
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แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป
โดยทีมวิจัย(ระยะที่1)
โครงการ การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป ในการป้องกัน
โรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตาบลเทพา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และอยู่ในช่วงจัดเก็บข้อมูล
ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์………………………………………………………………………….ทีมวิจัย
ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์………………………………………………………………………บ้านเลขที่……………………
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
1.1 อายุ…………………..ปี
1.2 สถานภาพสมรส  โสด
 คู่  หม้าย/หย่า/แยก
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
 ไม่ได้เรียน
 ประถมศึกษาปีที่…….
 มัธยมศึกษาปีท…ี่ …..
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 ท่านเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลการกิน การอยู่ ของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่ ระบุใครดูแล…………………….………(ข้ามไปตอบข้อ 16)
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………(ข้ามไปตอบข้อ 16)
1.5 นอกจากเป็นแม่บ้าน ท่านยังมีอาชีพอื่นที่ช่วยสร้างรายได้แก่ครอบครัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีระบุอาชีพ…………………….  อื่นๆ ระบุ…………………………………..
1.6 จานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้…………คน เป็นครอบครัว
 เดี่ยว
 ขยาย
 อื่นๆ ระบุ…………………………………..
1.7 เศรษฐานะของครอบครัว
 พออยู่พอกิน
 ขัดสน
 มีเหลือเก็บ
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
2.1 การตรวจร่างกาย วันที่……………………………………....
น้าหนัก……………กิโลกรัม ส่วนสูง……………เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย(BMI)…………kg/m2
ความดัน ครั้งที่ 1 ……………/…………..mmHg ความดันครั้งที่ 2 ……………/…………..mmHg
เส้นรอบเอว……………….. ซม. (ชายไม่เกิน 90 ซม. หญิงไม่เกิน 80 ซม.)
รอยพับดารอบคอ

 พบ  ไม่พบ

ใต้รักแร้ดา  พบ

 ไม่พบ

2.2 มีพ่อแม่พี่น้องสายตรงเป็นโรคเบาหวานหรือไม่
 มี จานวน…………คน ระบุ(ความสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์)…………………………………………………..
 ไม่มี
 อื่นๆiะบุ……………………………………………………………………………………
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2.3 ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่
 มี ระบุ…………………………………………. ยาทีร่ ับประทานประจา ระบุ ……………………………………….
 ไม่มี
ส่วนที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
3.1 ท่านคิดว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่
 เสี่ยง รู้ว่าเสี่ยงมานานแค่ไหน.............เดือน.........ปี
 ไม่เสี่ยง  ไม่รู้/ไม่แน่ใจ
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ท่านคิดว่าโรคเบาหวานเกิดจากสาเหตุใด
 รู้ ระบุ…………………………………………..............................................................................................
ทราบจากไหน......................................................................................................................................
 ไม่รู้/ไม่แน่ใจ
3.3 เรื่องที่ท่านอยากรูม้ ากที่สุด เกี่ยวกับโรคเบาหวาน คือเรื่องใด
 มี ระบุ…………………………………………................................................................  ไม่มี
3.4 ที่ผ่านมาท่านเคยพยายาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่เพื่อลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่
 ไม่เคย เพราะ……………………….........................................................................................................
 เคย ทาด้วยวิธีใด……………………………………………………………………………………………………………….
ทานานแค่ไหน…………………………………วัน…………………………เดือน
ผลเป็นอย่างไร………………………………………………………………………………………………………………….…...
3.5 ท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน หรือไม่
สนใจ เพราะ .................................................................................................................. ........................
ยังไม่สนใจ เพราะ………………………………………………………………………………………………………..
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แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมประจาวันของผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยทีมวิจัย(ระยะที่1)
โครงการ การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป
ในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน
หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
คาชี้แจง
1. ประโยชน์ของแบบสัมภาษณ์ คือ
1.1 เข้าใจวิถีการกินอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย
1.2 สังเคราะห์สมุดบันทึกการกินอยู่ที่ใช้ในระยะที่ 2-3
1.3 เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบกระบวนการกิจกรรมเสริมพลัง
2. เก็บโดยทีมวิจัยในระยะที่ 1 ส่วนระยะที่ 2-3 ให้ผู้สมัครบันทึกด้วยตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัว
3. เก็บข้อมูลกิจกรรมประจาวัน 1 วัน (เลือกวันปกติ/ธรรมดา)
4. เก็บข้อมูลการกินอาหาร 7 วัน (วันจันทร์ – ว้นอาทิตย์)
ชื่อ-สกุล………………………………………………….อายุ………..ปี เพศ........... สถานภาพสมรส............. อาชีพ..............
บ้านเลขที่………………หมู่ที่ 7 ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 1
ตารางกิจกรรมประจาวัน วันที่บันทึก……………………………………………
ความบ่อยในการทา
เวลา
ต่อสัปดาห์
กิจกรรม ระบุรายละเอียด ทาอะไร อย่างไร
5-6 3-4 1-2
เริ่ม
เลิก
ทุกวัน
วัน วัน วัน
ตื่นนอน

ตอนที่ 2
พฤติกรรมการกิน
1. ท่านชอบกินอาหารรสชาติใด (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 หวาน  เค็ม  เผ็ด  เปรี้ยว อื่นๆระบุ………………………………………………………………………..
2. ท่านชอบกินอาหารประเภทใดเป็นประจา(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 ต้ม  ผัด  ทอด  อื่นๆระบุ……………………………………………………………………………..…………
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3. ท่านชอบกินผลไม้รสชาติใดเป็นประจา (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 หวาน  เปรี้ยว  อื่นๆระบุ……………………………………………………………………………..…………
4. ส่วนใหญ่ท่านรับประทานอาหารกับใคร
มื้อเช้า  กินตามลาพัง  กินกับครอบครัว  กินกับเพื่อน
มือ้ เที่ยง  กินตามลาพัง  กินกับครอบครัว  กินกับเพื่อน
มื้อเย็น  กินตามลาพัง  กินกับครอบครัว  กินกับเพื่อน
มื้อค่า  กินตามลาพัง  กินกับครอบครัว  กินกับเพื่อน
5. ส่วนใหญ่อาหารที่ท่านกินแต่ละมื้อมาจากไหน
มื้อเช้า  ทาเอง  ซื้อมา  อื่นๆระบุ………………………………………..…………………………….
มื้อเที่ยง  ทาเอง  ซื้อมา  อื่นๆระบุ………………………………………..…………………………….
มื้อเย็น  ทาเอง  ซื้อมา  อื่นๆระบุ………………………………………..…………………………….
มื้อค่า  ทาเอง  ซื้อมา  อื่นๆระบุ………………………………………..…………………………….
6. ท่านกินอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารหรือไม่
 กิน วันละประมาณ............ครั้ง ระบุชนิดอาหารว่างที่กินประจา...........................................
 ไม่กิน เพราะ................................................................................................................. .........
7. ท่านกินเครื่องดื่มใดเป็นประจาหรือไม่
 กิน ระบุชนิดของเครื่องดื่มและจานวน..................................................................................
 ไม่กิน เพราะ.................................................................................. ........................................
ตอนที่ 3

การออกกาลังกาย

1. ปัจจุบันท่านได้ออกกาลังกายหรือไม่
ไม่ออกกาลังกาย เพราะ……………………………………………………………………………………………………………
ออกกาลังกาย ทาอะไร……………………………………………………………………………………………………………
กับใคร……………………………………………………………………………………………………………………………………
ทาบ่อยแค่ไหน………………………………ครั้ง/สัปดาห์ นาน………………………………….นาที/ครั้ง
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ตารางการกินอาหารในรอบสัปดาห์ ระบุวัน.......................... วันที่บันทึก……………………………………………
เวลา

มื้ออาหารหลัก อาหารว่าง

ชื่ออาหาร

ปริมาณอาหาร

ราคา
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ประวัติผู้วิจัย (Curriculum vitae-CV)
ข้อมูล
1. ชื่อ-สกุล
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. วุฒิการศึกษา

ทีมผู้เสนอโครงการ PAR/DHIS
หัวหน้าโครงการ
ทีมคนที่ 1
ทีมคนที่ 2
นางอรอนงค์ แซ่กี่
นางรัชนี ศิริรัตน์
นายดรุนัย สุภัทรสมัย

53 ปี
สมรส
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
5. ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
6. หน่วยงาน
โรงพยาบาลเทพา
7. บทบาทหน้าที่ใน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ตาแหน่งงาน
ครอบครัวและบริการด้าน
ปฐมภูมิ : ดูแลงานปฐมภูมิ
โรงพยาบาลเทพา มี PCU
3 แห่ง
8. บทบาทหน้าที่ใน - บริหารจัดการโครงการให้
การดาเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์
นี้
- ร่วมดาเนินงานตาม
โครงการ
9. ความสามารถ หรือ - มีประสบการณ์การทางาน
ทักษะอื่นๆ ที่เกิด ในชุมชน
ประโยชน์ต่อการ - มีประสบการณ์ในการ
ดาเนินโครงการนี้ ดาเนินงานโดยใช้ DHS
10. มีประสบการณ์การ
4/2
ดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
จะทาโครงการนี้
นานกี่ปี
11. มีประสบการณ์ทา - การมีส่วนร่วมขององค์กร
วิจัยมากี่เรื่อง(ระบุ) ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

45 ปี
32 ปี
สมรส
โสด
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(สาธารณสุขชุมชน)
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
โรงพยาบาลเทพา
โรงพยาบาลเทพา
พยาบาลประจา PCU2 ปฏิบัติงานปฐมภูมิ
: ปฏิบัติงานปฐมภูมิ

- ร่วมดาเนินงานตาม
โครงการ

- ร่วมดาเนินงานตาม
โครงการ

- มีประสบการณ์การ
ทางานในชุมชน

- มีประสบการณ์การ
ทางานในชุมชน
- มีประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานโดยใช้ DHS
2/2

4

ไม่มี

- ภาวะนาหนักตัวเกินของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา
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ข้อมูล

ทีมผู้เสนอโครงการ PAR/DHIS
หัวหน้าโครงการ
ทีมคนที่ 1
ทีมคนที่ 2
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
- การศึกษาพฤติกรรม
(2551)
ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน
- เปรียบเทียบผลการอบ
ความดัน รพ.สต.คลองอู่
สมุนไพรในหญิงหลังคลอด
ตะเภา
อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
(2552) ร่วมกับคุณอรุณี
วิรัชต์
- การศึกษาและพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือการ
รักษากระดูกหักระหว่าง
หมอพื้นบ้านและสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ
(2555) ร่วมกับคุณอรุณี
วิรัชต์ และสานักการแพทย์
แผนไทย
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