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รู้ทัน..
เบำหวำน!       หลายคนคงเริ่มถามตัวเองว่า “ฉันชอบกินอาหารรสหวาน มัน เค็ม ยิ่งขนม ของหวานยิ่งชอบ และ  

ไม่ค่อยออกก าลังกายอีกต่างหาก แบบนี้จะเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่า” ถ้าคุณคิดว่าพฤติกรรมของคุณมีโอกาส 
ที่เส่ียงเป็นโรคเบาหวานล่ะก็ ลองมาเช็คร่างกายกันหน่อยไหมว่าตัวเรามีความเส่ียงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่? 
โดยมีวิธีเช็คเบื้องต้นง่ำยๆ ที่ทุกคนสำมำรถสังเกตได้จำกอำกำรเหล่ำนี้ 
 

          ปัสสำวะบ่อยกว่ำปกติ โดยเฉพำะเวลำกลำงคืน 
              ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ โดยเฉพาะเวลากลางคืนเมื่อระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร่างกายจะท า
การขับปริมาณน้ าตาลในเลือดออกมาทางปัสสาวะ จึงท าให้ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ มักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน 
อีกทั้งยังรู้สึกหิวน้ าบ่อยขึ้น เนื่องจากร่างกายต้องการน้ ามาทดแทนส่วนที่สูญเสียไปจากการปัสสาวะ 
 

         น้ ำหนักลดโดยไม่ทรำบสำเหตุ 
              การที่น้ าหนักลดหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่น้ าหนักที่ลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุ อยู่ดีๆ ก็ลด 
ทั้งที่ไม่ได้ควบคุมอาหาร หรือการออกก าลังกายเลย แบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแน่ เพราะร่างกายของคุณก าลังจะ
บอกว่า ตอนนี้ฉันไม่โอเคนะ อาจเป็นผลมาจากโรคเบาหวาน เนื่องจากร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาลไปใช้เป็น
พลังงานได้ จึงท าให้ร่างกายสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อแทน เป็นเหตุให้น้ าหนักลดนั่นเอง 
 

         เป็นแผลแล้วหำยยำก 
              เมื่อเกิดบาดแผลไม่ว่าจะเป็นแผลจากการถูกมีดบาด หรือแม้แต่รอยฟกช้ า แล้วปรากฏว่าแผลนั้นหาย
ช้ากว่าปกติ ที่เป็นเช่นนี้เพราะระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงไปขัดขวางการท างานของหลอดเลือด ส่งผลให้เลือดไป
เล้ียงบริเวณบาดแผลได้น้อย จึงท าให้แผลหายช้าและมีสิทธิ์จะลุกลามเป็นแผลขนาดใหญ่ข้ึน หากไม่ได้รับการ
ดูแลท าความสะอาดที่ดี 
 

         เหนื่อยง่ำย อ่อนเพลีย 
              ลองสังเกตดูสิว่า พักหลังนี้ท ากิจกรรมเหมือนเดิมแต่ท าไมรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติหรือเปล่า นี่เป็น 
อีกหนึ่งอาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน สาเหตุเกิดจากร่างกายไม่สามารถน า
น้ าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ จึงท าให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย และรู้สึกอ่อนเพลีย 

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จาก http://www.equalthailand.com 
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สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 9 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560  
ในเอกสารฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการส่ือสารให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสาร
สาระส าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้  
จะเกดิประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้
ส่ือสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
กับสมาชิก และท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     ด้วยความปรารถนาดี... 

 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
              บรรณำธิกำร       
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     วันหัวใจโลก (World Heart Day) ตรงกับวันที่ 29 กันยายน
ของทุกปี..ซึ่งเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของโรค 
หัวใจ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ของการเสียชีวิตในอับดับต้นๆ ของคนไทยและคนทั่วโลก โดยเฉพาะใน  
คนไทยเป็นผลจากวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่มีปัจจัยเส่ียงมากมาย   
ทั้งการรับประทานที่มากเกินพอดี มีกิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกายน้อยลง    
ใช้เครื่องอ านวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ได้ออกก าลังกาย ประกอบกับการ
สูบบุหรี่ และด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังละเลยการตรวจสุขภาพ 
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เกิดภาวะน้ าหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิต
สูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และส่งผลให้คนเป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือดกันมากขึ้น 

        วันนี้เรำจะมำแนะน ำวิธีฟิตหัวใจเพื่อให้ห่ำงไกลโรคมำฝำกกนัค่ะ  
     1. คิดสักนิดก่อนรับประทาน เพราะโภชนาการมีส่วนส าคัญทั้งด้าน
บ ารุงและเสริมสร้างสุขภาพ ลดเค็ม หลีกเล่ียงอาหารไขมันสูง และไขมัน
ชนิดอิ่มตัวสูง  งดสูบบุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเพิ่มอาหารที่มีกากใย
เป็นประจ า เช่น ข้าวกล้อง ผลไม้บางชนิด 
      2. รักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่อ้วนและไม่ผอม
จนเกินไป 
       3. การออกก าลังกายเพื่อเผาพลาญพลังงานส่วนเกิน มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความฟิต ให้กับร่างกาย โดยไม่หักโหมจนเกินไป เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ
หัวใจให้มีการสูบฉีดสม่ าเสมอ 
       4. อย่าละเลยที่จะตรวจเช็คสุขภาพ อย่างน้อยควรได้รับการตรวจเช็ค
ว่าระดับไขมันโคเลสเตอรอล.และไขมันไตรกลีเซอรอลในเลือดสูงเกินไป
หรือไม่  



 

“โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนครและเขต” 

                   กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพฒันำบทบำทสตรีเขตทั้ง 50 เขต 

                      และ หัวหน้ำคณะท ำงำนขบัเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรีเขต 
 

     จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ท าให้คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครและเขต    

มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่สมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างถูกต้อง   
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         ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานขับเคล่ือนกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครและเขต ด าเนินการ 3 รุ่น เมื่อวันที่ 19 – 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์

พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะท างานขับเคล่ือน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครและเขต  
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 แนวทำงกำรด ำเนนิงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ประจ ำเดือนกันยำยน 2560 ประกาศ !! 

  

     กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ ที่ มท 0416.1/1782 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560  กรมการพัฒนาชุมชนได้ตรวจสอบ

ข้อมูลการรับจ่ายเงินในระบบ SARA เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานการเงินภาพรวมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 พบว่า ยังมีจังหวัดที่บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (ข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม 59 - สิงหาคม 60)    

จึงขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการบันทึกข้อมูลการรับจ่ายเงินในระบบ SARA ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่       

15 กันยายน 2560 ส าหรับข้อมูลของเดือนกันยายน 2560 ให้บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560       
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“โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ประเภทองค์กรสตรี” ประกาศ !! 

 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0416.3/ว 1890 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง โครงการประชุม  

เชิงปฏิบัติการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ  

ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรีในการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

และให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรีเป็นแกนน าในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพของสตรี กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนทั้งส้ิน 500 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด สมาชิกกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ตัวแทนเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่โครงการ 
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 วันที่ 5 กันยายน 2560 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เป็นประธานในการประชุมช้ีแจงข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกคณะ- 
ท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ร่วมด้วยนางธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ศักยภาพกองทุน นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ ณ ห้องประชุม 3001 ช้ัน 3 กรมการพัฒนาชุมชน 

ภาพกิจกรรม 

การประชุมชี้แจงข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 



“จุลสำรกองทุนพฒันำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน ฉบบัที่ 9 ประจ ำเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560” www.womenfund.in.th 4  

“ภำพบรรยำกำศกำรคัดเลือกคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร” 

  

 

 

 

           คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มีที่มาจากหัวหน้าคณะท างานขับเคล่ือนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเขตของแต่ละเขต ด าเนินการคัดเลือกกันเองให้เหลือ จ านวน 9 - 11 คน เพื่อเป็นคณะท างานขับเคล่ือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 

           1. หัวหน้ำคณะท ำงำน 
           2. คณะท ำงำน 
           3. คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
           4. พนักงำนกองทนุ กทม. 1 คน เป็นคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร  โดยมี นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
ส ำนักงำนกองทนุพฒันำบทบำทสตรี เปน็ที่ปรึกษำ 
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       บทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรีกรุงเทพมหำนคร 

     1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกล่ันกรองโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน 

     2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 

     3. ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาสมาชิก 

     4. รวบรวมโครงการส่งส านักงานเลขานุการ อกส.กทม.  

     5. ติดตามการด าเนินงานกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

     6. รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

     7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือตามที่ คกส./อกส.กทม. มอบหมาย  


