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โครงการน้ียงัไดร้บัการสนบัสนุนจาก 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

มูลนิธิเพ่ือพฒันาการบริบาลผูป่้วยเบาหวาน  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์และมหาวิทยาลยัมหิดล 



ศ.นพ.วิจารณ ์พานิช 

แนะน าและสนบัสนุน 

การใช ้KM เป็นเครื่องมือฯ 

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2548 เป็นตน้มา 

เปิดโอกาสใหเ้รียนรูเ้รื่องเบาหวาน 

และสนบัสนุนการท างาน 

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2523 เป็นตน้มา 

ศ.เกียรตคิณุ นพ.เทพ หิมะทองค า 

จุดเริ่มตน้และเสน้ทางการท างาน 



การประชุมหารือแนวทางการท างาน ณ ราชกรีฑาสโมสร 

28 สิงหาคม 2547 

ใช ้KM เป็นเครื่องมือสรา้งเครือข่ายและพฒันาการท างาน 



25-26/11/2548 

30/04-1/05/2548 

ตลาดนดัความรู ้(Knowledge Market) 



ทีมเหยา้ ทีมเยอืน 

 เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist)   

Facilitator 
7-8/10/2548 



ประชุมวิชาการ/มหกรรม KM เบาหวาน 

(ปี 2550 -2555) 



รวบรวมและเผยแพรก่ารปฏิบตัิท่ีดี (Best practices) 



โอกาสในการตดิตอ่กบั International Diabetes Federation (IDF) 

Dr.David Beran, Ph.D. 

ผ่านโครงการของ 

Handicap International(Thailand) 

ปี พ.ศ. 2551 (2008) 

Marg McGill, M.Sc. 

ผ่านโครงการของ Dr.David Beran 

ประเทศเวียดนาม  

เมษายน พ.ศ. 2552 (2009) 



Invited speaker: 
Engaging the community  

in their health 
5 Dec 2011 

World Diabetes Congress 
2011 @ Dubai 
4-8 Dec 2011 



จดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีวงัน ้าเขียว 

วนัที่ 3-5 กุมภาพนัธ ์2555 





http://www.sawadee.co.th/thai/ 

• Multi-site มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Cluster)  

• พ้ืนท่ีท่ีศึกษา 8 จงัหวดั 

• ตวัอยา่งท่ีมี IGT, IFG+IGT จ  านวน 1,926 คน  

   กลุ่มควบคมุ 883 คน กลุ่มทดลอง1,043 คน 

• วดัตวัแปรท่ีเดือน 0, 6, 12, 18, และ 24 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจดัการความรู ้

ในการป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเส่ียง 

โดยการเปรียบเทียบอุบตักิารณข์องโรคเบาหวาน 

ในกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 

วิธีการ:  



การคดักรองกลุม่ IGT 

Diabetes Risk Score 

คะแนน ≥ 6 

ตรวจ Cap. BG 

≥ 110 

75g OGTT 

ประวตั ิIFG 

ประวตั ิHT 

เชิญชวนเขา้โครงการ 

IGT, IFG+IGT ฐานขอ้มูล 



OGTT 
11,449 (100%) 

Abnormal 
5,232 (45.7%) 

Normal  
6,217 (54.3%) 

IFG 
1,409 (12.3%) 

IGT 
1,372 (12.0%) 

IFG+IGT 
1,009 (8.8%) 

DM 
1,442 (12.6%) 

ผลการตรวจ 75g OGTT 
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ผูท้รงคณุวุฒิ 

8 กนัยายน 2555 

 

ตลาดนดัความรู ้
16-17 สิงหาคม 2555 

Catalog/ คู่มือ 

การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 

น าสู่การปฏิบตัดิว้ย 

Participatory Learning 

พฤตกิรรมชีวิตใหม่ 



 การตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจตนเอง 

 การสรา้งความตระหนกัและการมีสว่นรว่ม 

 การฟ้ืนฟูพลงัทุนทอ้งถ่ิน เสริมวิถีชีวิตใหม่ 

 การสรา้งความสุขจากภายในอนัเก่ียวโยงกบัสุขภาพท่ีดี 

 การกินดี อยา่งมีสติ 

 การมีชีวิตอยา่งกระฉบักระเฉง เบากาย ไรพ้งุ 

 เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง 

การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม: Group-based activities 



พฒันาทีมนกัวิจยัในพ้ืนท่ี 22-26 พฤศจกิายน 2555 

พฒันา คุณอ านวย”ในพ้ืนท่ี 19-21 มกราคม 2556 



16-17 กมุภาพนัธ ์2556 

16-17 มีนาคม 2556 

จดัท ารายละเอียดของเน้ือหาและกิจกรรมใน Catalog 



ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 30 นาท ี

เป้าหมายการเรยีนรู ้

1. เพื่อใหแ้ตล่ะคนรูจ้กัและเขา้ใจตนเองว่ามีบุคลิกภาพ 

    เป็นคนทิศใด มีขอ้เดน่ขอ้ดอ้ยอยา่งไร  

2. เพื่อใหแ้ตล่ะคนน าขอ้เดน่ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ 

    ยอมรบัขอ้ดอ้ยและคน้หาวิธีการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

    ที่เหมาะสมกบัทิศตนเอง 

อุปกรณ.์............................................................................ 

โจทยกิ์จกรรม................................................................... 

คนส่ีทิศ 



ช่วงการเรียนรู ้

(6 เดือน) 

การตดิตาม 

12 เดือน 6 เดือน 

3 วนั ทุก 1 เดือน 

(6 ครั้ง) 

ทุก 2 เดือน 

(6 ครั้ง) 

ทุก 3 เดือน 

(2 ครั้ง) 

โปรแกรมการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 



วนัที่ 
วตัถุประสงค ์ กิจกรรม 

 1 

รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง คนสี่ทิศ  

(กระทิง หนู หมี เหยีย่ว) 

รบัรูค้วามเสี่ยงของตนเอง o หนา้ขาว อยา่เบาใจ หรอื 

o ดาวอุกาบาต 

ค่ายวนัท่ี 1 



เวลา 09:00-10:30 
10:30 -

12:00 

12:00 -

13:00 

13:00 -

13:30 
13:30-15:00 

กิจกรรม 

o สรา้ง

สมัพนัธภาพ 

o Check in: 
ความคาดหวงั 

/ขอ้ตกลง 

 

แบ่งกลุ่ม

ตาม

หมูบ่า้น/

ความพอใจ 

oคนส่ีทิศ 

อาหาร

กลางวนั 

สนัทนาการ oหนา้ขาว 

อยา่เบาใจ 

หรือ 

oดาวอุกาบาต 

ก าหนดการค่ายวนัที่ 1 



เรียนรูค้วามเส่ียงของตนเองผา่นกิจกรรมระเบิดเวลา 

 



วนัที่ วตัถุประสงค ์ กิจกรรม 

 2 

รบัรูก้ารด าเนินของ

โรคเบาหวาน 

เสน้ทางที่ไม่ยอ้นกลบั 

o ไปงานวดั เลน่เกม เก็บแตม้ 

o กิจกรรมอาหารว่าง 

o Dance your fat off 

o ชีวิตในวนัท่ีเหลืออยู ่(ความพิการ) 
ตัง้เป้าหมาย/ภาพฝนั

ของตนเอง 

ตัง้เป้าหมาย 

ค่ายวนัท่ี 2 



เวลา 09:00 – 12:00 น. 
12:00-

13:00 น. 13:00 - 14:30 น. 14:30 - 16:00 น. 

กิจกรรม เสน้ทาง 

ท่ีไมย่อ้นกลบั 

อาหาร

กลางวนั 

เสน้ทาง 

ท่ีไมย่อ้นกลบั 

(ต่อ) 

การตั้งเป้าหมาย/

ภาพฝัน 

ก าหนดการค่ายวนัที่ 2 



วนั

ท่ี 

วตัถุประสงค ์ กิจกรรม 

3 

เรียนรูก้ารใชชี้วิตอยา่ง

กระฉบักระเฉง  

เบากาย ไรพ้งุ 

o มาตามสญัญา 

o ทวงสญัญา 

o ตามหาความชอบ 

o รอบรูอ้อกก าลงักาย 

o ตัง้เป้าหมายเพ่ือเดินตอ่ 

o ไม่ยอ่ทอ้ตอ่อุปสรรค 

เรียนรูก้ารใชชี้วิตอยา่งกระฉบักระเฉง เบากาย ไรพ้งุ 

ค่ายวนัท่ี 3 



วนั/เดือน หวัขอ้การเรียนรู ้

เดือนที่ 1 กินดีอยา่งมีสตใินชีวิตประจ  าวนั 

เดือนที ่2 รูเ้ทา่ทนัอาหารแฝง (ไขมนั น ้าตาล เกลือ) 

เดือนที่ 3 สรา้งความสุขจากภายใน 

เดือนที ่4 อาหารในวนัที่ไม่เหมือนเดิม 

เดือนที่ 5 อาหารลงมือท าเอง 

เดือนที่ 6 Wrap-up 



กิจกรรมในเดือนท่ี 1 

 

เครือข่ายเบาหวานความดนั status DPP Thailand   



ประเมิน วางแผน และปรบัอยา่งตอ่เน่ือง 

 



เวลา กิจกรรม อุปกรณ ์

08.00-09.00 ลงทะเบียน รบัใบสรุปผลการตรวจเลือด 

ชัง่น ้าหนัก วดัรอบเอว วดัความดนัโลหิต 
ใบรายงานผลการตรวจเลือด 

เคร่ืองชัง่น ้าหนัก สายวดั เคร่ืองวดั BP 

09.00-11.00 เขา้ฐานวดัสมรรถภาพทางกาย 6 ฐาน 

1. เหยยีดขอ้ไหล่ 

2. หวัใจดี (3-minute step test) 

3. มีเอวก่ิว (1-minute abdominal curl) 

4. พร้ิวดนัดี (1-minute push-ups) 

5. พี่เดง้ด๋ึง (sit and reach test) 

6. รูซ้ึ้งสมรรถภาพ : น าขอ้มลูจากแบบบนัทึกมาลงใน
โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ พิมพผ์ลการทดสอบให้

กลุ่มเส่ียงและอธิบายผลการทดสอบ พรอ้มแนะน าการ

ปฏิบติัตวัเพ่ือใหม้ีสมรรถภาพทางการยดีข้ึนและคง

สมรรถภาพทางกายท่ีดีต่อไป 

แบบฟอรม์การวดัสมรรถภาพทางกาย 

ไมบ้รรทดั 

กล่องส าหรบักา้วข้ึน-ลง 

เทปวดัระยะทาง 

นาฬิกาจบัเวลา 

Notebook และ Printer 

11.00-12.00 เขา้กลุ่ม  

- อ่านผลจากแบบรายงาน อธิบาย อภิปราย : พฤติกรรม
มีข้ึน/ ลง น ้าหนัก รอบเอว BP ใกล/้ไกลเบาหวาน    
ไขมนัสงู 

- …………………………………………………………. 

กิจกรรมรอบนดั 2 เดือน ครั้งท่ี 1 พ้ืนท่ีอ  าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 



กิจกรรมการตดิตามทุก 6 เดือน: 

คืนขอ้มูล/แจง้ผลการตรวจเลือดและ

ค่า parameters อื่นๆ 

แลกเปล่ียนความส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็    

ในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

กิจกรรมกลุม่ที่ส่งเสริมความผกูพนั 

ในกลุม่/ตดิกลุม่ self-awareness 

ทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
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Invited speaker 



Meeting on reversal to normal glucose 

during prevention studies 

01/12/2015 



Diabetes Prevention:  

A real case scenario 

Symposium  

Successful IDF Translational Research worldwide:  

strategies and tools to improve diabetes prevention and care 

03/12/2015 

Peter Bennett 

Linda  Siminerio 

Jaakko Tuomilehto 


